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 עי



 : 0 ןיא טקורדעג - |

 לּפמעזקע טרעדנוה



 ףפ1/עעא 921218886 0161141 צ1ס0901984 1188 8אצ+

 אט וע

 צנמטפם4סז אצזאו סםמ11184
 זא א( גא1/ שא טאזאטא1

 זש 116 2161 12ט0126481ש

 ןסעוווחו1סו11 ןטזס56100110ו1 ס 1/115 טסס/ (טחפ 1110006 ןסם6
 טו/ חזטחו 6114 12ח1161 ןכדסו1סו

 1 וונסווגסזיו ס/ 4056 414 1914016 1216010/1

2 
 ןא אד1סא 41, צ1סמופג 8008 ס6םאד1 טא

 אאוומאּפז , א 4954 6ט 39

 וע שש יט .צוסס1548ססאסמטאז מא .ס6



 א גדזסא 41 צזסס154 8ססא סמאדזפמא

 2113 1:51 , אז 4552011ס6385

 413 256-4900 | צדספלעל 60

 ץטצטיצ צנזספנ1פ94800צ868א81252 . 26

 אז8ןסמ ץטאפנזאס 208 1284

 פ1עטצמפא פע188מעמס םנס1זד 81 צ1סם194 1188 ,;גםטצ

 עט 859 עטסצזסמס םצ!

 110/6 ם. (ט0190װ 111

 ,4716 6 148 (בזסזטוװ 2/16010111

 1 /ס פסטוסוז (בז4טוווםוװ 1111

 100014 8114 םסזטסזח 8. 111/50/וסזװ 1011146110וװ

/11609/4 2142 

 180ט6ז+ 06

1 16180/15 1101160115 

 + אקסל

 50ז4/װ 6114 םס 10ז011115/6

 ןבםזז/ 6116 160116116 1/611טסז} 1:0111164110ו1

 אס אזמאזוממ8פ םאס ץםתזמאמספ סע 1118

 ןאז8110181 /14615/1 8008 6617

 ךתס 016616 006, סז ק0106 ןק640004. 15 8 112010021 פץזתטס|

 0{ {14015ת 0168ט10ץ. 106 1תפק1זג0סת 10ז סטז 0010קחסמ 0068 !זסזת

 8 4651קת סע (חס תס66 2105 /600161 11202ת1 01 /6ז11521סו, 151261-

 דיתס 1260ת21 '/14415ת םססע (-6ת/6/ 6560 {06 ססקעמק+ 8ת61 104611600121 ןקעסקסזוק ז12 019

 ות סטז טססאפ- 10 (חס 0654 04 סטז אתסטט16626, (ח15 6416 15 611ת6ז זת (תס ןקטס110 40ת021ת

 סז 14 15 גת סזקתבת טעסזא (סז טטת1סה תס סטזנסתז ססקעז12+ 101067 ס8ת 06 146ת0460-

 1{ ץסט 0016 גת 2003 ססקעצוקתז (ס (ןונּפ טטסזא - סז 14 ץסט תסשש טטחס 4068 --

 ןק16256 00ת/264 ט5 סע קתסתס 21 413-250-4000 4101, סז טָק 601211 21 סת2056ת60011067.078-



 יקצעזרַאוװד קדאלנ .רי"ד

 אט'נד ה'ינשור'י
 - םוקוווא ןוא דוואק ןיא -

 ץקירעמַא ןיא דנַאנרַאפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןכרוד ןנעגעגסױרַא
 ךיירקנַארפ ןיא דנַאנרַאפסקלָאפ ןשידיי ןוא

 | 9468 = חיי שת



 י=

 ג13ץוזמ םפ | וז8 ות 8014 טמ ()מאטזה 67

 -(1366 64 סהט66 6 18 6זט58160-66-1-11הו8ת1ס)

 / אש וו םשת זו א



 ןיא
 ןיא

 ןיימ ןופ

 ןיא
 ןופ ןוא

 ןוא

 ןוא .(ןאמּפיוק ןריובעג) םירמ יורפ ןיימ ןופ
 ,הרפש רעטסעװש ןיימ ןופ

 ;א גאָלק רעגַאל-עיצַארטנעצנַאק ןיא טעדרָאמרעד
 ,4 רָאי ןיא דנַאלטסע ןיא

 דנַאלסורסיײװ ןופ תוטיחש יד ןיא ןעמוקעגמוא

 . -נעצנָאק יד ןיא ,סָאטעג יד ןיא ,ענליוו ייב
 ֶּו א .רעדלעוו יד ןיא ןוא ןרעגַאל-עיצַארט

 ניט טי עי עא
 עו :

 2 לי לי עז

 בג 4 / = : טייל = ׂו וי : עי

 טי הע ר י א

; 4 = . 6 " : ' 

 אב : 3 יא

 א ןורכז םוצ

 .רעב- םוד- רעטָאפ ןיימ ןופ

 .ָאטעג רעגליוװ ןופ רעצ ןיא ןרָאװעג ר
 1 7 : ,1941 רָאי ןיא -

 (וָאנַאמור ןריובעג) היבצ רעטומ ןיימ ןופ - ?
 א יד ןעמוקקירוצ טינ ןופ געװ ןפיוא טריפעגסיורַא

 .מ רענליװ ןופ גָאט-עיצַאדיװקיל
 : ,1943 רָאי

 ץישּפיל ע ?זיל רעטסעוװש

 - 1942 רָאי

 / םירבח ,רעדילגטימ- החּפשמ עקירעביא עלַא

 ר ןיא ןעמוקעגמוא ,טניירפ-טנגוי
..4 

 ו

/ 

 . .רנהמ רָאד 4





 לייט הא

 6 / טגפעעג ךיו טָאה םוהת רעד ןעװ

 2 טא א +. ענליוו ןיא ןײרַא ןענעז ןשטייד יה 2

 רעטילימ ןשיטעווָאס ןופ גוצקירוצ .רעד -- םרַאלַא-טּפול רעשלַאפ רעד = |
 עשטייד יד ןיא זענעז רימ -- ןפָאלטנַא ןענעז סַאװ יד ןופ לרוג רעד -- = -

 : כב :

 סה א ישי עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד ןופ געמ עטשרע יד

 ןבעגּפָא -- ןרָאנַאצינַא עשיטעווָאס ענעזעוועג עשיליופ ןוא עשיווטיל =
 0 -- ןשינעדנואוושרַאפ יסקַאט -- ןשינעּפַאכ -- סעיזיווער --- סָאידַאר

 5 עלעג יד ןָא ןעוט רימ -- סעטַאל -- עדנַאגַאּפָארּפ ץעה -- סענוּפַאכ
 עי -בורע -- ןעגנוריפסיורַא -- ןעמָארגָאּפ -- ןעגנונעדרָארַאפ -- סעטַאל |

 6 יד ןופ גָאט רעד --- יקשיקול ןופ ןָאיליװַאּפ- סנקערש רעד -- סעקינ

 .םינבר 2

 .טא רע 6 6 א יא אב דָארָאגװָאנ ףיוא םָארגָאּפ רעד 2

 יט א טא א יע ר וי א א / םָארגָאּפ ןכָאנ|

 / / !. . יַארעג - ענילַאמ עטשרע ןיימ ךַאמ'כ -- רַאנָאּפ טכוז סָאװ שטייד רעד
 - - == על'השמ סורג ַא -- רעדיינש לאלצב יכדרמ -- רַאנָאּפ ןופ ךיז טעוועט
 .ןעלזדניא ייווצ

 עא א רע עי ....+ :טַארױריי רעטשרע רעד 8; 

 .ןשטייד ןיא ןייג ןעמ ףרַאד יצ -- טַאר-ןדיי ַא ןדנירג וצ לעּפַאב רעד
 4 -וצ --- עיצובירטנָאק --- טעדנירגעג טרעוו טַאר-ןדיי רעד -- טַאר-ןדִיי == |

 : ר : ,טַאר:ןדיי ןטשרע ןופ ףוס רעשיגַארט -- טעברַא וצ ןעגנולעטש | 



0 

 א .ןברָאטשעג .קיטומ ןוא 0 קיטומ -- אטילד

 : = עד ר עיצַאקַאװַארּפ עסיורג יד 7. 

 , רעד = רַאסימָאק-סטיבעג ןופ טַאקַאלּפ רעד -- 1941 טסוגיױא רעטטס1

 .רַאנָאּפ ןופ סורג רעקידעבעל רעטשרע

 יי טל יע אי א קי לא ַאטעג ןיא ןעײג רימ- 8

 . ָאטעג :ןגרָאמ - ָאטעג רעד זייז טעװ ואוו -- ָאטעג ןגעוו ןעגנַאלק

 : א רעזייה ערעייז ףיוא םימלצ ןכַאמ ןטסירק -- ןכַאז עלופטרעוו יד ןבעגּפָא

 .  ףעזנוא טימ ךיז ןענעגעזעג רימ --- ןירעטכעוו רעד ןופ לרעלעק ןיא --

 : א ןעוו --- רעניוװטיל ןוא ןקַאילָאּפ -- ץַאלּת קרַאמ ןפיוא -- בוטש
 .רעיוט םייב טרידיצעד לַאפוצ

 : = ר יב ימי יי קו יט ַאטעג ןיא טכַאנ עטשרע יד 9

 .-טנַאקַאב עטשרע יד -- הריד רעצנשרע רעזנוא ןיא --- יד ןשיווצ יבַא

 .טכַאנ עטשרע יד -- ןגארפ עקידנקיאורמואַאב -- ןטפַאש

 הע יט א רע 2 א ךיז טרימרָאפ ַאטעג רעד .10/

 = ןטשרע ןופ גנודנירג --- ינושרג ןושרג ר"ד -- ןגרָאמירפ רעטשרע רעד

  גנודנירג -- ײצילָאּפ-ָאטעג רעשידיי רעד ןופ גנודנירג -- טַאר-ןדיי
 = , םעבֹרַא הי .עיטפַאשלעזצג רעד ןופ גנואייטשטנַא -- ןזעוו-סטייהטוזעג ןופ

 יקר יש .ןעמעלבָארּפ ָאטעג עטשרע יד -- ָאטעג ןיא

 8 א ןריפרַאפ ןוא ןלייטעצ ,ןעלמוטעצ ןופ ןגעוו יד ףנוא .1 |

 א | ןרעמוג ןוא ךעלכיבסטעברַא -- ןענייש

 = רעסעב זיא סָאװ .2

 :  רעגניי - - ךיז ןטלַאהַאב רעדָא ןייש ַא -- הנווכ ענעטלַאהַאב יד זיא סָאװ

 = ןוא -- ?רעטלע רעדָא ןצכעז ןופ רעגניי -- ?רעטלע רעדָא קיצפופ ןופ

 = .?ןרעטלע עלַאגעלמוא רעדָא עלַאגעל -- ?ןרָאי עקיטכיר יד ןבעגנָא רשפא
 .טינ לָאמנייק ןעק ןעמ -- ביק רעדָא דנַאלטסע ןייק ןריפ ךיז ןזָאל ---

 : ןסיװ
 = יי

 יי עד .םעּפש וצ = טרַאנעגּפָא טָאה ײצילָאּפ עשידיי יד -- רעמ

 ריי = לא
 יש : עיר רע מ1 רעה הע ירא סענילַאמ 35



 -- ןענייש עלעג יד ןופ טכַאנ יד -- 717 רעמונ ןייש -- לרוג רעד - לא
 .קירוצ --- לַאז-ָאטעג ןיא --- ןרעטלע יד טימ ךיז ןעועגב-

 ןסַאג יד ףיוא -- עיצקעלעס ןופ גָאט ןיא -- געט עלעג יירד יד

 ךיז ןבָאה ענעטלַאהַאבסיױא יד -- ָאטעג ןטייווצ ןיא -- טָאטש ןופ

 .רעױט-ָאטעג !םייב עיגעלע יד -- טעװעטַארעג |

 -עג יד ןופ ךעלטשער יד ןעמ טעװעטַאר יװ --- ןענייש-ץוש עזָאר יד |

 ןעוועג הכוז -- רעטָאפ ןיימ ןופ האווצ יד -- רעוט עכעלטפַאשלעז
 -יו רעד -- שטיוָאנָארַא .י ןופ טיוט רעד -- לארשי רבק וצ ןעמוק

 ,ןײטשדלָאג ןוא זוַאה ןופ דנַאטשרעד

 ליימ רעטייווצ :

 לננאבעב ךופ ךבערוו דן ערועב ןענעז ןדיש

 עו 2 ..... ָאטעג ןיא ץכָאּפע-עיצַאזיליבַאטס יד

 - . טסעפינַאמ רעד - עיגָאלָאעדיא-סטעברַא יד -- סנַא ַאליב-טולב רעד ==

 .ָאטעג רעלַארט:עצ ענליוו -- םי ןשיצַאנ ןיא לזדניא -עשידיי ַא +

 י טא ר עש  ע ד 2 ... ַאטעג ןופ םיור סנבעל רעה .:

 סע -- ןטנָאמער -- גנולײטּפָא סגנוניואוו -- ןעמעלבָארּפ-סגנוניױאוו
 ָאנעג ןיא סנייא רעמונ ָאטעג ןופ ןסַאג -- ָאטעג ןיא רעמיורג טרעוו = |

 .ןקָאלב סגנוניואוו -- ייווצ רעמונ
 = +- = ןע יז

 א עשר ראג ָאטעג ןיא ןדישרעטנוא עלַאוצָאמ =

 .עטמעזערַאפ לרוג ןוא עטריגעליווירפ :הפוקת עטשרע .א =

 ןענעז סָאװ יד --- ןענופעג ןבָאה סָאװ יד -  טכַארבעג ןבָאה סָאװ יד

 ייווַצ --- עזָאלכַאפ ןוא רע ברא ךאמ --- בוטש ןיא ךיז וצ ןעמוקעג

 .ןסַאלק

 .ןענייש עסייוו ןוא עלעג :הפוקת עטייווצ י

 .ןוווארּפ טעטירַאדילָאס -- ןענייש עסייוו יד ןופ עיצַארטסנָאמעד = |

 .טרַאדנַאטש סנבעל ןיא דישרעטנוא :הפוקת עטירד .ג

 -ןדיי - . סעקינשַאּפערָאה -- "סרענידרַאּפא - -- ?ץיזַאושזרוב סיורג,)



 אפ == טעברַא רעד וצ עקיאעפמוא יד -- - עטלעטשעגנָא טַאר

 1 : .םיצובק עשיצולח -- רעדניק עטזָאל

 : : .ןרעגַאל עיצַארטנעצנָאק יד ןיא .ד

 יו יע א עא קימַאנַאקעיַאטעג רעד ןופ תורוקמ 4

 יו א עא יט א נא .ןיול ןוא טעברַא .א

 עי א וה א שא א .ןטרַאק ןטקודָארּפ .ב

 2 בי "רע טעטיק .ןריזינַאגרָא סָאד .ג
 א עי טא א אב א .ןכַאז ןעמענּפָא סָאד .ד
 יי טי עיר ....  .טנַאיוװָארּפ ןעלגומשניירַא סָאד .ה

 טו 7 .לגומש-ןיילק ןוא לגומש-סיורג
 ר עט ר לו א כט ריק .ָאטעג ןיא לדנַאה .ו

 א .עדמערפ ןוא ענעגייא ןופ שיולסיוא --- ךיז ןשיווצ לדנַאה שיוטסיוא

 - רעבלעוועג- ָאטעג -- לדנַאה-לטסעק -- ןטפעשעג-ןָאיסימָאק --- םידגב

 .עטולַאװ-ָאטעג --

 = יי טא. לט - .טַאר-ןדיי סייב ןסנַאניפ .ז
 א .לָאצּפָא -- ןרעייטש --- גנולײטּפָא ץנַאניפ

 ר א 2 יי א :עיצקודָארּפ-ָאטעג יד .ח
 א -ירבַאפ:ָאמענ -= עירטסודניא-ןיילק יד --- עירטסודניא-סיורג יד .
 א א ר ,סעיצַאק !

 2 0, א .טַאר-ןדיי ןופ גנולייטּפָא סגנוזייּפשַאב .ט

 : יה יט - רעזייה עפַאק -- ןענַארָאטסער ָאטעג --- ןכיק-סקלָאפ

 ,ןעיירעקעב --

 - אס נו טא 2 ..ָאטעג ןיא םעלבָארּפ ץלָאה .י
 יי טא: 2 221 .גנוכוושאב ,גנודײלקַאב .אי

 טי טעג עט .םיונ ןוא רעגנוה ןגעק ףמַאק רעלַאיצָאס .בי
 7 -- .גנגרַאזרַאפ עלַאיצָאס -- טעטימָאק ספליה רעכעלטפַאשלעזעג

 : - :ףליה רעטניוו -

 א 0 א יע 6 .ַאטעג ןיא טנוזעג ןרָאפ ףמַאק יר

 : .ָאטעג ןיא ןעגנוגנידַאב-סנבעל עשינעיגיה-רַאטינַאס .א
 / -עגלַא - זייל --- רעסַאװ -  סנטסַאקטסימ -- ןטעזָאלק -- ןרעמיצ
 : .קיכיספ יד -- 26 .טשיריי יד ןופ ףמַאק רעה -- דליב ןיימ

 ,םעלבָארּפ- םינקז
 יט .י טוט טיט טאש 282 =. .ם-ע 2.0 =) ףיו (624620 5 שישיל) ?הף ;שטפ-5 ף,6= 2 ׂ ,ןטײקנַארק-ָאטעג .ב

 א ? ןצכאליוושעג - -ד ורע ןירוא -- גנוקיזיילרַאפ -- ןעגנוטיש
 -עמרעסערגראפ -- טייקדנילב עשרעניה -- ןעגנורעטש םרַאד --
 | 2: 2" ןָאלוקרעבוט -- עזלרדליש

 ע"א * 10

 לא טי ;
 טא יי 1366 א - 2 =



 2 עא 1 יד ראד .גנולײטּפָא עשיגָאלָאמעדיּפע-רַאטינַאס .ג

 -סעווש ןוא םיריוטקָאד ןָאיַאר ערַאטינַאס -- ?רַאפעג עכיוז, גנוטכַא

 רעד -- טקנוֿפ זָאלכרוד רערַאטינַאס --- זייל ןגעק ףמַאק -- סרעט

 -קעל ערעלוּפָאּפ - - ןעיירעזירפ -- זױל ָאטעג רעד רעביא טּפשמ א
 יטנַא -- טקנוּפ .צ.ב.ט יטנַא - טקנוּפ סעיבָאקס יטנַא -- סעיצ : =

 סָאד --- ןעיירעשעוו -- ןרעמַאק עיצקעפניזעד -- עדַאגירב ןצנַאװ לא

 רעמיצ -- ָאטעג ןופ רעטכעוו זיוה יד - טסימ סָאד ןריפסיורַא :

 -ָאטעג -- סופיט:ךיוב ןגעק ןעגנופמיא --- סעדַאגירב סנירעמיור

 .ײצילָאּפ ערַאטינַאס -- ָאטעג יא ךעלטרעג ןעמולב --- ןיטנַארַאק

 ר איר ..לָאטיּפש-ַאטעג סָאד .ד :
 טריפעגסיורַא טָאה ןעמ ױזַא יװ -- טּפַאשרעגנַאװש ןופ רעוורַאפ

 -סיוא -- רעדניק ענעפרָאװעגרעטנוא -- לָאטיּפש ןופ םיעגושמ יד

 -רעניא רעד ןיא טלייהעג ךיז טָאה רע .-- רַאנָאּפ ןופ ענעטלַאהַאב א

 .גנולײטּפָא רעזעיצקעפניא ןוא רעכעל =

 ר. עו ער ן עירָאטַאלובמַא .ה 5
 -ַאקידעמ-ָאטעג -- סעיצַאמרַאפניא עשיניצידעמ -- ףליה עכיג :

 .ןטנעמורטסניא ןוא ןטנעמ 6
 יא א יי עי ר .טכיזפיוא רעדניק .ו '

 יע עא א .רעטנעצ רעשיניצידעמ לוש .ז 4

 םיבוט םוי רעדניק -- רעטלע לוש ןיא טנגוי רעד רעביא טכיזפיוא

 ,ןריצַאּפש דלַאװ ---

 2 הא עט. 26. .2 24 ָאמוהמפ רעדניק עש עי םעיד ה 2

 .לַאפקירוצ רעד -  עיסוקסיד עכעלטפַאשנסיװ יד -- קיטסיטַאטס 5 א

 עא ר עי ַאטעג ןיא ןיירַאפ-םיריוטקַאד רעשידיי .ט

 יא רע יי ראי ."טנוזעג-סקלָאפ, ,י 2

 , טיר א 2 אב תופסוה .ַאי א
 יו 22 ..::2 שש. ;ענליו ןיא םיריטקאד עשדע +י : =

 א ר ר ָאטעג רענליוו ןיא ןזעוו רוטלוק סָאד -.6 --

 א ר טו טא א אש שי
 -- ףמַאק ךוטלוק רעד -- ןזעוו-לוש רעד ןענַאטשטנַא זיא ױזַא יו |
 ןוא רערעל ,ןלוש-ָאטעג---ןזעוו-לוש ןופ םַארגָארּפ עשיטעטניס סָאד 2

 -ילער יד -- םיבוט םוי לוש יד -- ןטלַאטשנַא לוש יד -= רעדניק :

 -רעדניק ןוא טנגוי --- לוש קיזומ --- םוקינכעט ָאטעג - - ןלוש עזעיג

 -רערעל -- טרָאּפס -- "תודלי, ,"םידלי, -- ןלוש-ךָאפ -- בולק

 : ,דנַאברַאפ

 יי א יד רע ערי ... ָאטעג ןיא טסנוק ןוא רוטַארעטיל .ב

 -נָאק עשירַארעטיל -- רעלטסניק ןוא ןטַארעטיל ןופ גנוקיניירַאפ :

 רעכעלטפַאשנסיװ ָאטעג -- ָאטעג ןופ זיוה רוטלוק סָאד --- ןסרוק א

 -- קיזומ -- ָאטעג ןופ עירָאטידיוא רעטעברַא יד -- טוטיטסניא יי

 ,תירבע תירב -- ןרָאכ - - ײרעלַאמ טסנוק ./ אב
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 א 0 טיי 6 טען א

 ו

 א : 0

 208 יא = ייצ 5 6 . .ָאטעג ןיא-רעטַאעמ .ג
 יי א ,רעטַאעט שיאערבעה -- רעטַאעט שידיי

 = געי טא. ; ראש שר .טעברַא עשירַארעטיל ,ד
 286 דע הר עי טסָאּפ-ַאטעג ןוא תועידי-ָאטעג ,ה

 יי( עט ר לי יא .רעוט-רוטלוק ענעמוקעגמוא ןופ ןטלַאטשעג .ד

 -נרעב ערימ -- ןייטשדלעפ חמצ ר"ד -- שטיוװָאנַאמלַאק שריה קילעז
 -- קוהק ןַאמרעה -- יקצילֶא השמ -- ןיקסעּפָא בייל --- ןייטש
 .ןַאמטנעמיד לארשי --- קינייװ ילתפנ

 2 יב ר טוב .טנליוו ָאטעג ןיא קילאיב ןעמוקעג זיא 8

 טר 1 יי 0 ר ר 2 .טגניז ָאטעג רעד ןעוו 9
 -קנעב ןוֿפ רעדיל -- סעיגעלע -- לרעדיל-גיוו -- ענליוו ןגעוו רעדיל

 -- ןבעל-ָאטעג ןופ רעדיל -- רעדיל-סגנונעפָאה -- עביל ןוא טפַאש

 . דנַאטשרעדיװ ןופ רעדיל -- רעדיל עשיטסירָאמוה -- רעדיל עלַארָאכ

 .רעדיל-ןויצ ןוא עשיטעווָאס --- ףמַאק ןוא

 קא א עי .ָאטעג ןיא רָאלקלָאפ ןוא רָאמוה 0

 יע עק ע ,םיגהנמ ןוא םיבוט-םוי ,ןבעל עזעינילער סָאד .וג -

 תורות ירפס -- םישרדמ יתב -  הרות ינב ןוא םינבר יד ןופ לרוג רעד

 --!םיבוט םוי -- תבש -- תוליפת -- שידק -- תושרד -- םירפס - -

 תחא שפנ ורסמי לעו םלכ וגרהי --- ןישודקו הּפוח -- הוקמ -  םיתינעת

 : 1 ,לארשימ

 וי יע היד - .רא ..- ..שטנעמ-ַאטעג רעד ;ןכ

 א ,ןקז ,רעכעלטנגוי ,דניק ,יורפ ,ןַאמ

 20 יי עב ט.,..טרר 6 -2;לצולָאפ-ַאֿטשג עשודיל יח 3

 טוי א. יי עט א יא .ןזעוװ-סטכירעג סָאד .4

 0 א עי יע שא עב בע .עירעלַאג רעשטייד רעד ןופ .ןֵּכ

 == סייוו ןיטרַאמ -- רערומ -- גרעבענענייווש -- טסגניה -- גינעפנעצ

 ,ןשטייד ערעדנַא יד -  רעוט רוטלוק עשיצַאנ יד -- לעטיק

 2 הא עא עא הא עק .ןדיי-טינ ןוא ןדיי .6

 : טלָאװעג ןבָאה סָאװ יד - -רעדרעמ עסערּפ יד -- רעדרעמ עוויטקַא יד

 רעד ןיא יד --- םינדחּפ עטנערעפידניא יד -- ביור-ןדיי ןופ ןבעלנָא ךיז

 .עטיַאטיש ַאננַא - ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ יד -- עקידנליפטימ ליטש

 נו גע .גנונעװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןופ טירט עטשרע .ןד

 טי אי יי א .ָאטעג וצ ָאטעג ןופ תוחנלש= .8

 רַאונַאי ןט1 ןופ טנװָא רוכזי רעד -- ןעגנודניברַאפ עטשרע יד-

 יו



 רענַאזיטרַאּפ יד ךיז טפַאש סע -- ףורפיוא רעטשרע רעד --- 2

 -- תוחילש עשירַא יד -- עניקלַאמ ייב ןטסערַא יד ----עיצַאזינַאגרָא
 .ץעידוד ַאיזדַאי ןוא שטיװָאמַאדַא ַאנעריא =

 27 .- יא + לא; = 058,750 ף 6 2 05 6 5? ראו רעד ףיוא ןלַאפעג םיחילש-דרערעטנוא 19 ' 3 35

 -נענעט יכדרמ -- יקזדָארביזָאק .עּפָאיל --- יקצינטָאלּפ עקמורפ 0
 --  ןַאמטְלַא עיסָאט -- ןַאמרעדיײנש הרמת -- ווָארַאמַאט-םיוב 1

 -גענעט יכדרמ --- ןיטנע המלש -- קיסעמ יבצ -- סקַארָאב קעדע

 .ווירב רעטצעל סמיוב

 בפה טא עה ָאטעג רענליוו ןיא ןעיײטרַאּפ עשיטילָאּפ עשידרערעטנוא יד .ל0

 -- תודחאתה ןויצ ילעוּפ ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ יד

 -- ריעצה רמושה -- הינודרוג --- (טייהיירפ) ריעצה ץולחה רורד

 יחרזמ -- ןטסינָאיזיװער --- ינויצה רעונה -- :טסינויצ יענײמעגלַא

 -ָאק "ךַאד, רעשיטסינויצ רעד - הדוגא -- ןויצ ילעוּפ עקניל ---

 רעכעלטפַאשלעזעג רעד --- .ר.ס -- ןטסינומָאק -- "דנוב, -- טעטימ |

 ,טעטימָאק ספליה א

 0 עמי ר א 0 ,גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ יד 21 = |

 ןימַאלוגער-ספמַאק -- .ָאּפ.פ -- ןטקַא-סדנַאטשרעדיװ עטשרע יד
 ---ףוס ןופ ביוהנָא רעד זיא ןעוו --- דלאוו רעדָא ָאטעג --- .ָאּפ.פ ןופ

 -ָאבַאס -- רעװעג ןעמ טגירק יװ -- ?לאיחי, עּפורג-ספמַאק יד

 ,גנורעלקפיוא ןוא עדנַאגַאּפָארּפ -- ןטקַא-שזַאט

 2 טעאטער ר ָאטעג ןיא גָאט ַא .עע =

 לייט רעטירד

 טנעװ עקידנלַאפ ןשיװצ

 2 א יי א רע עי עט ענעמשַא-עיצקא .{

 4 6... טי הלינמ רעד וצ ןעגנַאגעג זיא ןעמ ןעוו 2

 יד ןופ ןדיי יד טרירטנעצנָאק ןעמ --- סיינ ענייק טנָארּפ-ָאטעג ןפיוא

 .עהור : עגַאל רעד וצ --- הליגמ רעד וצ םירוּפ -- ךעלטעטש

 0202 וע ר עט יא ר רַאנָאּפ-ענװָאק עיצקַא 8 -
 וצ ךיז טיירג ןעמ -- ענליוו ןייק ןעמוקעג ךעלטעטש יד ןופ ןדיי יד א

 ןופ עטעװעטַארעג -- םיתמ יד ןופ ןכַאז יד ןעמענ טינ רעדָא ןעמענ : -- רַאנָאּפ ןופ תודע -- 1943 לירּפַא רעט5 -- ענוװָאק עזייר רעד :
 ,רַאנָאז-ענווָאק עיגעלע יד -- רַאנָאּפ
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 .1ד

 דלַאװ ןטימ ןטקַאטנַאק עטשרע יד

 ן יי א א ןַאמזַאלג ףסוי ןופ גָאט רעד

 2 7 2 + ..-... גרעבנעטיוו קחצי ןופ גָאט רעד

 תוירא רעוויטקעלַאק ןופ געט יד ןיא

 - רנַאלטמע ןייק טרָאּפסנַארט ןטשרע םייב דנַאטשרעדיװ רעד

  יק עי .דנַאלטכע ןופ ןסורג ןָא ןעמוקיס

 יו יה א ,םיובנייש לאיחי ןופ גָאט ןיא

 יי "טועה עא ער ָאטעג ןיא גָאט רעטצעל ןיימ

 אי = טי יי ..ענליװ םורַא ןרעגַאל-סטעברַא יד

 יא -.. ףלַאװ ןיא ןעײג רענַאזיטרַאּפ

 יי ר ר עיצַאדיװקיל-ַאטעג ןופ גָאט ןיא

 - . . רעדליב ןוא סעיפַארגָאטָאּפ ןופ המישר -
 2 .סָאג .רעװעקטַאי עבורח יד .5 19 ָאטעג הענליוו ןיא לסעג ַא .1
 | ףיוה-לוש רעבורח 6 47 4 וקסדָאגיװ בקעי ר"ד .9
 תורות .ורפס יד ןופ היוול יד .ו ןיא יקסדָאגיװ בקעי ר"ד 2

 א ףיוה-לוש ןפיוא דּפסה 18 5 רעגַאל-ןעגנַאפעג רעקסרעשט
 - תועירי-ָאטעג יד ןופ *טיוז ַא 19 5 .גנובַאמטנַאקַאב 4
 : טַאר-ןדיי ןופ עטרַאק- -רעייטש 90 ** רַאנָאּפ ןיא רבק-ןסַאמ 9

 : . ָאריּפש ןמלק ר"ד .1 8 ָאטעג רעגליוו ןופ םעלבמע

 : .וקסילעמוש ףלָאוװ-באז ר"ֹּד .פכ 0 .ונֹוׁשְרִג ןושרג ר"ד .?
 : 76 ןייש-סנבעל רעלעג 8
 ףד ָאטעג ןופ טרָאּפסַאּפ 9

 : 78 -  ָאטעג ןופ ןיושריסַאּפ 0

 יא ןופ ?טייז ַא 4 ףכוב-סטעברַא עטיור סָאד .1

 רעדניק ןופ ווירב- -סגנושניוו ַא 97 118 רעיוט-ָאטעג םייב עיצקעלעס יב ןפ
 יקסנול לקייח .8 116 תוברוח ןיא סַאג עשטיוד 2
 180 22 9 סַאג רעװעקטַאי 14
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 ר יא

 ידוהיה, ןופ ענעצס ַא .81-

 298 רעטַאעט ןשיאערבעה ןופ םַארגָארּפ .89/-

 948 רעטַאעט-ָאטעג רעגליוו ןופ גנַאהרָאפ .0
 951 יחצנה

 -והיה , סיקסניּפ דוד ןופ "איבנ, רעד .2

 264 "יחצנה יד

 289 רָאכ-ָאטעג ןשיאערבעה ןופ סַארגָארּפ .4

 200 שטיווָאנַאמלַאק שריה קילעז .9

 -לַאק שריה קילעו ןֹופ תורוש רָאּפ 06

 2628 שטיוװָאנַאמ

 2098 : ןייטשדלעפ חמצ ר"ד 7

 206 ןויטשנרעב ערימ .8

 209 קורק ןַאמרעה 9

 270 עזאר-קינויוו ילתפנ .0

 9841 "טנוזעג-סקלָאפ , ןופ טַאלנרעש ַא 1
 ףיז ןבעג וצ טָאברַאפ ןגעוו גנודלעמ ַא 49

 287 טםנעה יד

 ןוא ןטייהקנַארק ןופ קוטסיטַאטס 8
 204 טיויקכעלברעטש

 201 סקַאז אלאס יוורפ .4

 307 סנעג בקעי .9

 818 טכירעג-ָאטעג ןופ גנורעדָאפפיוא .46

 01 עטיַאמיש ַאננַא 1

 -יּפע רערַאטינַאס רעד ןופ ףורפיוא 8

 598 גנולייטּפָא רעשיגָאלָאימעד

 597 םיובנענעט .ט ןופ תורוש רָאּֿפ ַא 9

 210 ץעידוד עיודַאי 0

 549 וקצינטָאלּפ עקמורפ .1

 2309 וקודָארביזאק עינָאיל .פ2

 רעדליב ,סעיּפַארגַאטַאּפ

 195 ַא ןועוו-סטייהטנוזעג ןופ םַאּוגַאיד

 195 ַא גנוציז-םיריוטקָאד

 199 ַא ןעגנופמיא

 879 ַא טעטימָאק-ספליה .זעג ןופ לָאקָאטַארּפ

 879 ַא םעברַא-רעטַאעט ןופ ןַאלּפ

 894 ַא קונזער לסינ

 804 ַא ןייטשנרעב .ָאעל

 904 ַא רעקסיידַאמ עינָאס

 894 ַא קיב ַאיסַא

 892 ַא דיגמ ןנחלא

 899 ַא םיובנויש עיסעּפ

 ןגעקטנַא -- ַא

 58 וָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ .3

 288 ןַאמרעדיינש הרמת 4

 204 ןַאמטלַא עיסָאמ .5

 594 סקַארָאב קעדע 6

 599 ןימנע המלש .סד

 999 קיסרעמ ובצ .8

 398 רענוװָאק אבא 0

 598 רענַאויטרַאּפ עשידיי עפורג א 0

 210 ןוגאנ עויל 1

 298 הֶחּפשמ-רענַאזיטרַאּפ רענליוו  ַא .62

 2425 ןַאמזַאלג ףסוי .2

 242 גרעבנעטיוו קחצי .4

 245 "המקנ , עּפורג-ספמַאק יד .9

 447 ָאטעג רענליוו ןופ רעמונ רענרעכעלב 6

 499 טַאר-ןדיי ןופ ףיוה 7

 -ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ףורפיוא 8

 189 מעטימָאק

 201 םיובנייש לאיחי 9

 201 םיובנייש לאיחי ןופ היול 0

 202 םיובנייש לאיחי ןוֿפ הבצמ 1

 1288 ןַאלּפַאק בקעי .9

 488  קיניַָאװכ םהרבא 8

 2095 רענַאויטרַאּפ ןופ ףורפיוא 4

 206 המחלמ רעד רַאפ רַאנָאּפ .9

 2487 רַאנָאּפ ףיוא הרכזה 6

 288 ַאגָאָאלק ןופ עטעדרָאמרעד יד 7

 טסקעט ןרעסיוא סעּפַאמ ןוא

 89? ַא וקסנילּפַאק לאומש

 םפּכַא יקסלַאװָאק קחצי

 480 ַא ןַאמטנעמיד לארשי

 450 ַא סַאג ןושַארטס ןופ סעדַאקירַאב

 481 ַא ןגיוב-סגנונעכייצסיוא .רענַאווטרַעּב

 405 ַא ןעגרעמטוַאד

 497 ַא טיורק ןשיוװצ יורפ ַא

 408 ַא  אגָאָאלק ןיא רעדניק עטעדרָאמרעד

 4908 ַא אגָאָאלק ןיא הטיחש יד

 ךוב ףופ ענליוו טָאטש ןופ עּפַאמ

 ךוב ףוס סָאטעג עדייב ןופ עּפַאמ

 ךוב ףוס ענליוװ-ָאטעג ןופ ןַאלּפ רעשיטסַאלּפ

 ךוב ףופ ןפיוה-ָאטעג ןופ ןַאלּפ
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 .ןטנעמוקָאד עטריטיצ ןוא רעדליב יד ןופ רוקמ

 רעמונ רענעכעלב ,14 .םונ טנוזעג-סקלָאפ ןופ לטייז ַא ,"טנוזעג-סקלָאפ , ןופ טַאקַאלּפ .1

 -ַאטעג ןופ גנוציז רעט17 רעד ןגעוװ גנודלעמ ,18 .מונ טנוזעג-סקלָאפ ןופ טנעמגַארפ ,7

 ,טכירעג-ָאטעג ןופ גנורעדָאפפיוא ,טנעה יד ןעגנַאלרעד וצ טשינ גנונעדרָארַאפ ,םיריוטקָאד
 -עבַאט ,טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעועג ןופ ףור ,ָאמעג ןיא ןעגנופמיא ןופ גנוקיטעטשַאב

 6 -ַאב ,1942 ינוו-רַאונַאי ,טכיופווא ןרַאטינַאס ןופ טכירַאב ,(לָאטיּפש) ץוש-טנוועג ןופ על

 א א .ערעייז טיול ןלַאפ-טיוט ןופ טלעבַאט ,1043 עיצקעפ רעשיגָאלָאימעדיּפע רעד ןופ טכיר

 0: הורפיוא .,גנולייטּפָא-סטייהטנוזעג ןופ ןטלַאטשנַא יד ןופ טעשזדויב-רַאנימילערּפ ,תוביס
 7 : ,רַאכ,ןשיאערבעה ןופ סַארגָארּפ-טרעצנָאק ,גנולייטּפָא רעשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס רעד ןופ

 יא ' ןכעלטפַאשלעזעג ןופ גנוציז-םוידיוֲעְרּפ ןופ ןלָאקָאטָארּפ ,עיצקעס-רעטַאעט ןופ ןַאלּפ-סטעברַא
 לא רעבמעטפעס 480-1 גנולייטּפָא-סטייהטנוזעג רעד ןופ טכירַאב-סטייקיטעט ,טעטימָאק-ספליה
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 -ַארּפ ,טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעועג ןופ רעטלעג ענעסָאלפעגנוירַא ןופ טבירַאב ,2

 -סקלָאפ , רעמונ ןטשרע ןופ טַאלב-רעש ,טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעועג ןופ טכירַאב-ןטקוד

 .ןייטשנרעב ערימ ,שטיװָאנַאמלַאק שריה קילעז ןופ תורוש רָאּפ ַא -- תועידי-ָאטעג ,"טנוזעג

 .קרָאי-וינ ,ָאװיי ןופ טקישעגוצ
 / .עטיור סָאד ,ָאטעג ןופ ןײשריסַאּפ ,ָאטעג רענליוו ןופ טרָאּפסַאּפ ,ןייש-סנבעל רעלעג .9

 ,סנירעליש-ָאטעג ויווצ ןופ ווירב-סגנושניוו ַא ,טאר-ןדיי ןופ עטרַאק-רעייטש ,לכיב-סטעברַא
 יד דוד ןופ ענעצס ַא ,רעטַאעטרָאטעג ןופ גנַאהרָאפ ,ָאטעג רענליוו ןופ רָאכ רעשיאערבעה רעד
 6 דוד ןופ ?.איבנ, רעד ,רעטַאעט-ָאטעג ןשיאערבעה ןופ םַארגָארּפ ,יחצנה ידוהיה סיקסניּפ
 .רַאנָאּפ ףיוא הרכוזה ַא ,ָאטעג רענליוו ןופ רעמונ רענעכעלב ,"'יחצנה !דוהיה ,, סיקסניּפ

 יש ר .ןעכנימ ןיא עיסימָאק רעשירָאטסיה רעשידיי רעד ןופ טק;שעגוצ
 א -ָאפ ןוא אגָאָאלק רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןופ רעדליב ךיוא יו ,ןטנעמוקָאד עבלעז יד 8

 -עטשי -רעלימ עטיג יורפ ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןענעז רָאכ ןשיאערבעה ןופ עיפארגָאט

 : : : .שטיוורוג
 : .רעשיטסַאלּפ ,סָאטעג רענליוו עדייב ןופ ןַאלּפ ,רענַאזיטרַאּפ ענעמוקעגמוא ןופ המישר 4

 / . - .ןליוּפ ןיא עיסימָאק'ירעשירָאטסיה רעלַארטנעצ רעד ךרוד טקישעגוצ .ָאטעג רענליוו ןופ ןַאלּפ
 0. עלעג ןופ עיצקַא ,ָאטעג רענליוו ןופ סָאטָאפ עקינייא ךיוא יװ ,סעּפַאמ עבלעז וד 6

 .ןליוּפ ןיא ןדיי רענליוו ןופ דנַאברַאפ ,(ןַאשוורּפ -  ַאקסװָאשריג ָאטָאפ) ןענייש
 : .ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ ןופ סעיפַארגָאטָאפ .0

 .עילַאטיא ,ח"חּפ ייב עיסומָאק רעשירָאטסיה רעד ןופ טקישעגוצ

 ַא ןופ טנעמגַארפ ,טסגניה רַאסימָאק-סטיבעג ןופ גנוכַאמטנַאקַאב ,טאר-ןדיי ןופ ףיוה .?7
 יתוברוח ןיא סַאג עשטייד ,סַאג רעװעקטַאי עבורח יד ,רַאנָאּפ ןיא רבק-ןסַאמ

 .שּורָאל ,רָאטַאשרעג .כ ךרוד טקישעגוצ
 ר"ד ןופ ָאטָאפ ,רעגַאל-ןעגנַאפעג רעקסרעשט ןיא יקסדָאגווװ בקעי ר"ד ןופ ָאטָאפ 8

 .שזדָאל ,ָאביל .א ך"ד ןופ טקישעגוצ .ַאקסנָארװַאג-דַאבַאש עזָאר ר"ד ןופ ןוא ָאריּפש ןמלק

 45 .קיניָאװכ םהרבַא ןוא קיב ַאיסַא ,קורק ןַאמרעה ןופ ָאטָאפ 9
 יי . .קרָאו-וינ ץרַאװש .פ ןופ טקישעגוצ

 .ןַאלּפַאק בקעי ןופ ָאטָאפ ,רַאנָאּפ ףיוא סי -רערעל ַא ןופ ָאטָאפ 0

 .עקיסקעמ ,במָאלָאג .ַא ןופ טקישעגוצ
 .ףיוה-לוש ןפיוא דּפסה ,תורות ירפס עטעדנעשעג ןופ היוול ,ףיוה-לוש רעבורח 1

 .ךיירטסע ,ןַאמסקופ .מ ןופ טקישעגוצ
 יןעגרעמטואַאד .צ .ק ןיא רבק-רעדורב ןופ ָאטָאפ 2

 - .קנַאב-רעלסקעוװ לֵכַאו יורפ ךרוד ןבעגעגרעביא
 ווָארַאמַאט-םיובענעט יכדרמ ןופ עילימוסקַאפ 8

 .דרחואמה ץוביק תוריכזמ ןופ ןוויכרַא
 רעוט עכעלטפַאשלעזעג ענעמוקעגמוא ןוא רענַאזיטרַאּפ -ןופ סעיפַארגָאטָאפ ,4

 ,(י"א) דנַארב המלש ,(עילַאטיא) ןייטשנרעב ָאעל ןוא עיסעּפ ןופ טקישעגוצ

 + -לאווָאק קחצי ,(י"א) טַאטשיינ ךלמ ,(י"א) דיגמ ןנחלא ,(י"א) טַאלבנירג ןתנ
 .(י"א) קינזער ןסינ ,(ןדעווש) יקס

 .(י"א) קישטייבָארָאװ ןופיטקישעגוצ ,ענליוו-טָאטש ןּופ עּפַאמ ,2

 ;רעלפעל ןופ טנכייצעג ,רבחמ ןופ טריציקס -- ןזעוו-סטייהטנוזעג ןופ עמַארגַאיד .6
 .רעֹועלג .וו"ןופ טנכויצעג ,רבחמ ןופ טריציקס -- ָאטעג רענליוו ןופ ןַאלּפ רעשיטַאמעכס

 עכלעוו ,ןענָאזרעּפ ןוא סעיצוטיטסניא עלַא יד ןעקנַאד רבחמ רעד ןוא גַאלרַאּפ רעד

 וצ טרעייטשעגייב טימרעד ןוא ןלַאירעטַאמ עטנָאמרעדנביוא יד רבחמ םעד טקישעגוצ ןבָאה
 .ךוב ןופ עיצַאטנעמוקָאד רעד
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 ןלייצרעד ליוו'כ
 (הימ ר קעהנ

 וצ ןגיוצעג דימת ךיז תוצופת עלַא ןיא ןדיי ןופ ןעמיורט ןוא רעצרעה ןבָאה'ס

 ,לארשיב םאו ריע סלַא ןעגנוזַאב רעטכיד יז ןבָאה'ס ::אטילד םילשורי ,ענליוו

 ןופ עביל יד טָאה'ס ןוא --  ַאקעמ עשידיי סלַא ,תומימת ןוא טסייג ןופ טָאטש סלַא

 .םילשורי -- ןעמָאנ ןקידתוכלמ ןטימ טניורקעג יז עדנעגעל-סקלָאפ רעשידיי רעד

 -עװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןוא ןויצ-תביח ןופ עלעגיוו סָאד -  ענליוו

 םיצולח עטשרע ןופ -- טרעקעל שריה ןופ -- תונואג ןופ טָאײש יד - ענליוו ;גנוג

 ןיא ןבָאה'ס -- טרָאװ ןשידיי ןוא ןשיאערבעה םעיינ ןופ ,הלכשה ןוא הרות ןופ --.

 ןשידיי ןופ טָאטשטּפױה יד ,תולג ןיא ןבעל ןשידיי ןופ רעטנעצ םעד ןעזעג עלַא ריא

 .ןפַאש-רוטלוק

 !אטילד םילשורי ָאנינ !ענליװ ָאניג

 ןבעל םייב רענעבילבעג קילעפוצ ַא ,וצ ךיא טערט רעטיצ ןכעלרעניא ןַא טימ

 ריא ןופ היאר-דע ןַא ןוא ,ענליוו רעשידיי רעד ןופ הטילּפה-תיראש רעד ןופ רענייא

 געט עײצעל יד ,לטיּפַאק טצעל ריא ןלייצרעד ןוא ןביײרשַאב וצ ,לגנַארעג ןטצעל

 .אטילד םילשורי ןופ-
 ,ןטָארד ןוא ןרעיומ טימ טמױצעגמורַא -- יוװ ,ןדיי רעדירב רַאפ ןלייצרעד ליוו'כ

 ַא טלעטשעגפיוא ןוא ןבעל ךעלשטפַאשלעזעג שידיי ַא ָאטעג ןיא טיובעג רימ ןבָאה

 יד ןגיוצעג אנוש םעד סיעכהל וצ ףיֹוא ןוא ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק ןוא ןזעוו-לוש

 .חסונ ןקידתורוד ריא ,טייק ענעדלָאג ריא ,ענליוו ןופ עיצידַארט

 טָאה עכלעוו ,טנגוי עקיטומ ַא ןענַאטשטנַא זיא'ס ױזַא יװ ,ןלייצרעד ליוו'כ

 רעכלעוו ןיא ,גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ ַא ,דובכ ןכעלשטנעמ ןוא ןשידיי רַאפ טפמעקעג

 -רַאּפ ןוא ןעגנוריּפורג עכעלטפַאשלעזעג עלַא ןופ ןדיי ןסָאלשעגנָא ןעוועג ןענעז סע

 תלשלש רעקידתורוד רעד וצ עלעגניר קיליײיה ַא ךָאנ ןבעגעגוצ ןבָאה ייז ןוא --- ןעייט

 | ,טומ ןשידיי ןוא הרובג ןופ
 ןופ ןטנעמָאמ ןגעוו ,ָאטעג ןיא תונויסנ ןופ ןהעש ערעווש ןגעוו ןלייצרעד ליוו'כ

 תורוד ףיוא ןטכיײל טעװ עכלעוו ,השודק ןגעוו ;הדירי ןופ ךיוא יו ןוא המשנה:תילע

 -ארונו-םויא ןרעטנוא ןבָאה עכלעוו ,רעדירב ענעגייא ןופ ןרעוו לשכנ םעד ןגעוו ןּוא

 ..ןויסנ םעד ןייטשייב טנעקעג טיינ םישזעריצַאנ ןיפ רַאמשָאק ןקיד

 ,רעדניק ןוא סעמַאמ ןגעוו ,ָאטעג ןיא דיירפ ןוא רעיורט ןגעוו זלייצרעד ליוו'כ

 ןטלַאטשעג ןגעוו ,סרעוט ןוא סרעביירש עשידיי ןגעוו ,סרעליש ןוא סרערעל ןגעוו

 ,םיצולח ,ןטסינויצ ןופ ,ענליוו רעשידיי רעד ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןופ ןעגנוטסייל ןוא

 קידריוװ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עטושּפ ,ןדיי םתס ןוא -- עזעיגילער ,ןטסידנוב ,ןטסינומָאק

 .טסַאל-ָאטעג ערעווש יד ןגָארטעג

 לא
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 (ף ֹך ה- לווש רעד ןוא ף צו

 ײװװצ רעמונ ָא מעג רענליוו ןי א לקניוו ַא



 א

 טפָאהעג טָאה ןעמ סָאװ ףיוא ןוא טכַארטעג טָאה ןעמ סָאװ ןגעוו ןלייצרעד ליוו'כ

 רעדיל ןעגנוזעג ןוא ,טרעגנוהעג ןוא ,טעברַאעג ןוא טניואוועג ןעמ טָאה יו ;ָאטעג ןיא

 .ָאטעג ןופ רעיוט םייב טבעוושעג קידנעטש טָאה טיוט רעד ןעוו

 רעד ןופ גנואיירפַאב ןיימ ןופ גָאט ןיא תונורכז עניימ ןביירש וצ ןָא ביוה ךיא

 ,טפַאשרעה רעשיצַאנ

 ...לָאמ ןטירד םוצ ביירש ךיא

 ןביילב זנוא ןופ טעוו'ס רעוו ,טסייוו רעװ :טגָאזעג דימת ךיז ָאטעג ןיא ןבָאה רימ

 ןפַאש ןוא ףמַאק ,ןדייל ערעז:וא ןופ ןסיוו תורוד עקידנעמוק ןלָאז רעבָא .ןבעל םִייּב

 -רסימ ַא ךיוא רשפא לָאמַא ןוא ,ןבעגרעביא דניק וצ דניק ןיפ סע יז ןלָאז ,ָאטעג ןיא

 ,טולב רעזנוא ןופ ןוא רערט רעזנוא ןופ ןענרעל ךיז לכשה

 ןועמש רָאסעּפָאוּפ טריפעג טָאה ןעמ זעװ :טלייצרעד ךיז ָאטעג ןיא טָאה ןעמ

 :יײז טגָאזעג ןוא ןדיי עקימורַא יד וצ טעדנעװעג ךיז רע טָאה טוט םוצ ֹווָאנבוד

 ֶו ...?טביירשרַאפ ןוא טביירש;,

 וצ תלוכי ןייז ןוא טייקיאעפ ןייז טיול רעדעי ,טריטָאנ ןוא ובירשעג רימ ןבָאה

 סרעלעק ןיא ןוא רעמעדיוב ףיוא טלמַאזעג ָאטעג רעד טָאה'ס .ןקרעמַאב וצ ןוא ןעז

 הבצמ ַא ןײלַא ךיז -- ןבעל םייב ןוא ,ןלַאירעטַאמ-וויכרַא ,ןגָאז-תודע ,ןטנעמוקָאד

 .טלעטשעג

 ןוא .ענליװ-ָאטעג ןגעוו ךוב-תונורכז ןייא טינ ןרעוו זענופעג לָאמַא ךָאנ טעוו'ס

 רעסיורג רענעי ןופ ןרעו טקעדעגפיוא ךָאנ טעװ לטעלב טנַאקַאבמוא ,יינ ןייא טינ

 ענלַאװַאז ףיוא ,םעדיוב ַא ףיוא ןרעװ זענופעג לָאמַא ךָאנ טעוו רשפא ןוא .עידעגַארט

 -רַאפ ,לטכיל קידרעטיצ ַא ייב טכַאנ עדעי געלפ'כ ואוו ,ךוב-גָאט ַא סניימ ךיוא 4

 -ָאטעג ןופ ןלעפַאב ,רַאנָאּפ ןייק ןעגנוריפסיורַא ןגעוו ןצקַאפ ןוא סעטַאד ןענעכייצ

 ןוא ענעמוקעגמוא ןופ ןעמענ ןוא ,ןעגנוטלַאטשנַארַאפ-לוש ןוא םיבוט-םוי ,יײצילָאּפ

 ןזיירק עשידרערעטנוא יד ןופ ןעגנוציז עמייהעג ןופ ןלָאקָאטָארּפ ןוא ,עטריפעגקעווַא

 .קירעהעגנָא ןעוועג ןיב ךיא עכלעוו וצ

 ,רעטומ טימ טנגעזעג טינ ,טעברַא-לָאטיּפש רעד ןטַימ ןיא ךימ טָאה ןעמ זעוװ ןוא

 ,דנַאלטסע ןייק ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא טריפעגסיורַא -- ,רעטסעווש ןוא יור

 -- רעגַאל םענופ ןײגסיױרַא ןוא ןייגניֹרַא םייב ןרידיווער זנוא טגעלפ ןעמ ואוו

 ןופ ךַארּפש ַא ןיא ,ןשזַאדנַאב-ריּפַאּפ ףיוא רעדעפיילב ןשימעכ םעניד ַא טימ ךיא בָאה

 ןופ ןעמענ ןוא ,רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןופ ןטקַאפ ןוא ןשינעעשעג טריטָאנרַאפ םיזמר

 .סרעדרעמ ערעזנוא ןופ ןעמענ ןוא ,טעברַא רעד ייב ענעלַאפעג ןוא עטעדרָאמרעד

 קיצטכַא רעביא ןופ רעגַאל-עיצַארכנעצנָאק ןסיורג זיא ,קיצנַאד .ייב ,ףָאהטוטש ןיא

 עלַא ןריפ טגעלפ ןעמ ואוו) דָאב "םענרעדָאמ, ןסיורג ןרַאפ טרָאד -- ןַאמ .טנזיוט

 ,דָאב עכעלקריוו ַא זיא'ס יצ טסואוועג טינ טָאה רענייק ןוא ,"עגנילטפעה, עטכַארבעג

 ןרַאפ ץַאלּפ םעד ןבָארג טעװ ןעמ זַא ,טרָאד ,(רעמַאק-זַאג עטלעטשרַאפ ַא רעדָא

 .,ךעלגניר-ןישודק עשידיי ןבָארגרַאפ ןעניפעג דרערד ןיא ןעמ טעװ ,דָאב ןלופשינמייהעג

 .תורוד ןופ טנשריעג ץנערק-ןעלרעּפ ,עביל ןוא טפַאשיירכ ןופ ווירב ,תונורכז-החּפשמ

 ..אטילד םילשורי ןופ דירש ַא ןופ תונורכז-ןשזַאדנַאב ןבָארגַאב ךיוא ןגיל ןטרָאד

 ָאטעג ןופ .עטכישעג עקידנּפעשסיױא ןייק  טינ תונורּכזרעטעלב עניימ ןענעז'ס -
 ,טינ וצרעד רידנעטערּפ'כ ןוא .ענליוו
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 ןקיביײא ןַא ןלעטשקעװַא ןענעק וצ ןָאזרעּפ ןייא ןופ תלוכיב טינ ךיוא זיא'ס ןוא

 סָאװ יד רַאפ ,ןוא רעלופשינעטער ,רעסיורג רענעי רַאפ טנעמונָאמ ןקיטיזלַא ןוא

 :רעדיו ,ןדיל ןופ עידעגַארט רעכעלדנעטשרַאפמוא ,טבעלעגטימ טינ סע ןבָאה

 רעטנוא - - גייטשפיוא ןקיליײה ןוא טייקנלַאפעגרעדינ ,שואי ןוא גנונעפָאה ,דנַאטש

 ,..ןטָארד

 זומ ךיא ןכלעוו ,בוח ןכעלרעניא ןיימ רַאפ סע ליפ'כ ןוא ,רָאנ קעווצ ןיימ זיא'ס

 ענעי ןיא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא ןלייצרעד וצ ,ענעדנואוושרַאפ יד רַאפ ןליפרעד

 לדנייטש ַא ןגיילוצוצ ןפלעה טימרעד ןוא ,ןרעוו ןסעגרַאפ טינ לָאז סע ידכב ,געט

 -עטכישעג עשידיי יד דיתעל ןלעטשפיוא ןלעװ סע ןכלעוו ,טנעמונָאמ ןקידנעמוק םוצ

 םעד ןוא ןבעל עשידיי סָאד טייקיבייא רעד ןיא ןריסקיפרַאפ ןלעװ סָאװ ,סרעביירש
 .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןוא סָאטעג יד ןיא לגנַארעג

 ךיא סָאװ זַא ,לָאמ ַא ְךָאנ ךיא ןָאטַאב לב רעד רַאפ תוירחא רעד בילוצ
 -עגרַאפ ןוא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ :דיחי ַא ןופ רוּפס ַא רָאנ זיא ןלייצרעד ָאד לעװ

 -ליײטנָא ןוא רָאטקָאד רעשידיי סלַא ,טרָאד קידנטעברַא ןוא ָאטעג ןיא קידנעייז ,טקנעד
  -רערעטנוא רעד ןיא ןוא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןיא קיטייצכיילג קידנעמענ

 .ָאטעג ןופ טייקיטעט רעשיד

 .ןרעפיצ ןוא ןטנעמוקָאד םוש ןייק טנַאה ןרעטניא קידנציזַאב טינ ,ביירש ךיא

 ;טינ ןיוש ךיא קנעדעג ןעמענ ןוא ןטקַאפ עייר עציַאג ַא זַא ,רעכיז ןוא ךעלגעמ זיא'ס

 ןענעז ,ָאטעג אפ ןעגנוגנידַאב-עיצַאריּפסנָאק יד בילוצ זַא ,רעֶכיז ךיוא רימ זיא'ס

 .טנַאקַאב ןבעל:ָאטעג ןופ ןלייט ,עלַא טינ רימ

 וצ ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןוא ענליוז ָאטעג ןופ םירבח ענעבילבעגרעביא יד וצ

 :עטיב עקידנגלָאפ ןיימ טעדנעװעג זיא ,תורוש עניימ ןלַאפנײרַא ןלעװו סע ןעמעוו :

 ןיא טינ ןָאמרעד ךיא עכלעוו ןבעל-ָאטעג ןופ ןעגנוניישרעד ןוא ןשינעעשעג עלַא יד

 סױרַא ריא טגנערב -- טנַאקַאב יונעג טינ רימ ןענעז ייז לייוו ,תונורכז עקיזָאד יד

 םילשורי ָאטעג ןגעוו עיצַאטנעמוקָאד יד ןצנַאגרעד טפלעה ןוא ,טייקכעלטנפע רעד וצ

 ,םוטנדיי רענליוו ןופ לרוג-םוקמוא ןגעוו ןוא אטילד

 יש

 ןיא ,1945 לירּפַא ןטס28 םעד ןרָאװעג ןבירשעג זיא "ןלייצרעד ליוו'כ, המדקה יד

 גָאט ןטשרע ןימ ןיא -- דנַאלשטיײד-םורד ,גרעבמעטריװ ייב וַאגלַאס לטעטש םעד

 ןרָאװעג ןבירשעג ךיוא ןענעז טרָאד .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןופ ךיז ןעיירפַאב םענופ

 .ענליו ןיא ץיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ געט עטשרע יד ןגעװ ןעלטיּפַאק יד
 ןבירשעג זיא "םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא אטילד םילשורי, ךוב עקירעביא עצנַאג סָאד

 .1946 רעבמעװָאנ ןטס30 ןזיב 1945 יַאמ ןט15 ןופ זירַאּפ ןיא ןרָאװעג
 ןרָאװעג ןטלַאהרעד ןענעז ןטנעמוקָאדיָאטעג ןופ סָאטָאפ ,"תועידי-ָאטעג, ןופ ןטסקעט

 .1947 ןופ ףיולרַאפ םניא ןוא --- 1946 עדנע ןצעז ןתעב ןרָאװעג ןבעגעגוצ ןוא

 ױ ,מ
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 לײט רעטשרע

 - טנפעעג ךיז טאה םוהת רעד ןעו = |



 ענליוו ןייק ןיירַא ןענעז ןשטייד יד 1

 םרַאלַא-טפול רעשלַאפ רעד

 -טפול ןשלַאפ ַא ףיוא ענליוו ןיא טכירעג ךיז ןעמ טָאה 1941 ילֹוי ןטס20 םעד

 טעוװ סע ביוא ,ןטלַאה ךיז לָאז יז יו ,גנורעקלעפַאב רעד רַאפ גנוביא ןַא סלַא ,םרַאלַא

 טפַאשרעטעברַא רעד ןופ ןלייט עסיורג .קיטנוז ןעוועג זיא סע .המחלמ ַא ןכערבסיוא

 ףיוא עיּפמוקָאלָאװ ןֹוא יקשעּפסָאּפ ןייק ענליוו רעטניה ןרָאפעגסױרַא ןעוועג ןענעז

 .סעקיילַאלַאב ןוא סרעטסעקרָא טימ ןגולפסיוא

 ךיז ןיפעג ךיא .ןענַאלּפָאריײא טימ טקעדַאב ןענעז ןעלמיה יד .סענעריס םעצולּפ

 2 ךיז ןרעה סע ,סעבמָאב טייוו טינ ןופ ןלַאפ סע .ןעקנַארק ַא וצ געוו ןיא סַאג ןפיוא
 א ןענערב סעּפע א טכוד .ףיוא ךיז ןביוה ךיור םידומע ,סעיצַאנָאטעד עקיטכעמ
 =- -- -- !םינינב

 ןעייטש ערעדנַא .סרעלעק-םרַאלַא-טפול עטיירגעגוצ יד ןיא ןפיול ןשטנעמ יד

 : רעשלַאּפ רעד ןרָאװעג טנדְרָאעגנײא ןעגנולעג זיא סע יװ ןרעדנואווַאב ןוא סַאג ןפיוא
 -  ףעייפ סָאד ןוא !ךיור ַארַאס ןוא !סעבמָאב עתמא ןופ יװ ,סעיצַאנָאטעד :םרַאלַא-טפול

 !רעתמא ןַא יו טקנוּפ זיא

 :טריוורענ רעייז זיא רעטומ יד .בוטש ןיא םוק'כ

 ,עז .םרַאלַא רעשלַאפ ןייק טינ ,אמתסמ המחלמ עתמא ןַא זיא סע ,דניק ןיימ ---

 !למיק ןפיוא ךיז טוט סע סָאװ

 -פיוא ךיז ןרעה סע .ןענַאלּפָארײא ןופ ץרַאװש זיא למיה רעד .םוא ךיז קוק ךיא

 ! - - .ףיוא טריפ ןעמ ןעמַאלּפ ןיא ןינב ַא טייטש ןטייוו ןופ .ןלַאנק ,ןעיירעסיש .,ןסייר
 | .  רעטצנעפ םעד ייב ןגייטש יד .ןיא ךעלקירַאנַאק יד .ןטעדנואוורַאפ ַא עקשזָארד ַא
 ר, .עכלודעצ יװ ןעגנירּפש

 ָאידַאר רעשיטעווָאס סעד טגניז סע .ןָא םיא לעטש ךיא .ָאידַצר םוצ ףיול ךיא

 ;לדיל שידיי ַא ,ןעוועג טינ רָאג טלָאװ סע יו

 -- םיחל ַא ןעגניז רימָאל;

 !םעיינ םעד רַאפ ןבעל םעד רַאפ;

 ?ןיא ייא ,ייא ,ייא

 .:םעצולּפ ןוא ,רעטסעקרָא ןַא סעּפע טליּפש'ס .עװקסָאמ ףיוא ןָא לעטש ךיא
 :טדער ווָאטָאלָאמ

 = - +?עירָאטירעט עשיטעווָאס יד ןלַאפַאב אנוש רעד זיא ירפ טנייה; --

: ' 22 



 רעשיטעווָאס-שטייד רעד ןופ ביֹוהנָא רעד ןעוועג זיא םרַאלַא רעשלַאפ רעד

 -- .המחלמ -

 רעטילימ ןשיטעװָאפ ןופ גוצקירוצ רעד

 ןגעלעג ןענעז םיתמ .טָאטש יד ןרידרַאבמָאב סָאד טרעיודעג טָאה געט עקינייא

 ' -"ּפִי ןביוהעגנָא טָאה רעטילימ עשיטעווָאס סָאד .ןעניאור יד ןשיווצ ןוא ןסַאג יד ןיא
 ןיא טָאטש ןכרוד ןגייצעג ךיז ןבָאה ,ענעדָאלַאב רעווש ,רעעמרַא עטיור .ןטערצוצ

 ןופ ליוק יד ןפָארטעג ייז טָאה ןטרָאד .רעדלעוו ןוא ןעעסָאש עקימורַא ןופ גנוטכיר
 ןוא רעדלעוו יד ןיא ןגעלעג זענעז עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ עשיטעוװָאסיטנַא עשיווטיל

 ןופ טַאררַאפ רעד טרַאועג ייז ףיוא טָאה ןטרָאד .ףירגנָא ןשטייד ןגעוו טסואוועג

 ןטימ זיא ןוא ,ןשיטעוװָאס ןופ לייט ַא ןעוועג זיא סָאװ ,רעטילימ ןשיווטיל םעד -

 ,נזיז רעשטייד רעד ףיוא רעבירַא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא

 ,ָאידַאר ןיא טרעלקרעד טָאה ווָאטָאלָאמ זַא ,גנַאלק ַא ךיז טײרּפשרַאפ טָאטש ןיא

 -רעד ןוא רעטילימ עשיטעווָאס סָאד יז טזָאלרַאפ ,ענליוו ןרעטשעצ קידנלעוו טינ זַא

 ,טָאטש ענעפָא סלַא יז טרעלק

 .גוצקירוצ ןשיטעיווָאס םיצ וצ ךיז ןקיק ןוא ןסָאג יד סיוא ןליפ ןשטנעמ יד

 .רעעמרַא-טיור סענָאלָאק ןרישרַאמ בוטש רעזנוא ייברַאפי

 יז וצ טיירש ףיוה רעזנוא ןופ רענייא
 .(!םירבח ,טנוזעג טייז) !ישטשירַאװָאט עטיײשטשַארּפ ---
 עקידנעײגקעװַא יד ןעיירש ,(:הובח ,טֵווזעג טייז) !ַאטַאיבער עטײשטשָארּפ ---

 !ַאיסמָאינרעװ -- (?טַאררַאפ ןבָאה יױ) !ילינעמזיא ינָא -- רעעמרַא-טיה
 : .(ףרעקקירוצ ךיז ןלעװ רימ)

 יד ךָאנ ייז ןעיירש ('קירוצ טמוק !קירוצ טמוק) !סעטינרעוו !סעטינרעוו --
 .העש עקידלרוג ערעווש יד ןָא טמוק סע זַא ,ןריּפש עכלעוו ,ןדִיי

 ןפָאלטנַא ןענעו סָאװ ,יד ןופ לרוג רעד

 רעטסינַאמ רבח רעד עציײלּפ ןפיוא קַאז-קור ַא טימ ןפיולוצ לָאמַאטימ טמוק סע

 :סוטַאניצניצ והיעשי

 טפיול ןעמ ,שטייד ןופ טפילטנַא זעמ !ענליוו ןזָאלרַאפ ןשטנעמ רעטנזיוט --

 וצ ןייג .רימָאל ,םוק .ןשטנעמ טימ טּפָארּפעגנָא ןענעז ןגעוו יד .דנַאלסור-טעוװָאס .ןייק-

 .ןטעווָאס יד

 ןָא ביוה ךיא .ןייג וצ טיירג ןיב ןוא עציײלּפ ןפיוא לקעּפ ַא ףױרַא ףרַאװ ךיא :

 -רַאפ ,ענעריולרַאפ ,עטנייוורַאפ םורַא ןוא םורַא .עטנָאנ עניימ טימ ןענעגעזעג וצ ךיז

 :עצײלּפ ןופ לקעּפ סָאד ּפָארַא ףרַאװ ךיא .ןקילב עטשואי

 -סעווש יד ,רעטָאּפ םעד ,רעטומ יד ,יורפ יד ןזָאל טינ ןָאק ךיא ,והיעשי ,ןיינ --

 ,והיעשי ?ןעװעטַאר ןפיול ןילַא ךיז ךיא לעוװ סָאװ .ןייגטימ ןענעק טינ ןלעװ ייז .רעט

 עװעטַאר ייג ,רוחב ַא ,ןײלַא טסיב וד .לרוג םעד ייז טימ ןעמַאזוצ ןלייט ביילב ךיא

 !טנוזעג ייז ! ךיז

 ,טביילב ןוא ּפָא רע טרעפטנע -- טינ ךיא ייג םירבח זָא ,ןײלַא --
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 ,ךעלעגעוו ןפַאש ,ןרופ ןעגניד ,ךיז ןענעגעזעג ,ןפיול ןשטנעמ :םורַא ןוא םורַא

 .קירוצ ךיז ןרעק ,ןעייג
 -ףג זיא ייז ןופ עטלייצעג .ענליוו ןופ קעװַא ןַאד ןענעז רעטנזיוט רעקילדנעצ

 -וקָא ןעוועג ןענעז ןעלטימ-טרָאּפסנַארט יד .דנַאלסור-טעווָאס ןיא ןעמוקוצנָא ןעגנול

 ןעמ טָאה ןענַאב יד ףיוא .טריאוקַאװע לענש ךיז טָאה עכלעוו ,רעטילימ ןכרוד טריּפ

 -עג ןבָאה עכלעוו ,ענלצנייא יד רָאנ גנורעקלעפַאב רעליוויצ רעד ןופ ןזָאלעגניײרַא

 יד ןיא ןעגנַאגעג ןעמ זיא ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןטרַאק-סדילגטימ טַאה

 יז ןבָאה ןעקיַאכ עשטייד ענעמוקעגנָא יד .ןגעטש ןוא ןגעוו רעביא סופוצ רעטנזיוט

 גנַאל ןכָאװ ןוא ןרָאװעג .טעטכינרַאפ ןגעוו יד ףיוא זיא ייז ןופ לייט ַא .טגָאיעגרעביא

 ךיז טָאה לייט ַא ןוא ;רעדלעפ ןוא רעדלעוו רעביא סרעּפרעק טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה

 ,טרעטַאמעגסיוא ,טשיטנַא ,קירעגנוה ,ןכָארבעצ ענליוו ןייק טרעקעגקירוצ

 ! טנעה עשטייד יד ןיא ןענעז רימ

 טייקליטש עלופשינמייהעג ,עטקירדעג ,עטיוט ַא .טכַאנ יד ןעמוקעגנָא זיא סע

 ןבָאה ןטעווָאס יד .תיבה לעב ַא ןָא ןבילבעג זיא עכלעוו ,טָאטש יד טקעדַאב טָאה

 ןרעטניה ןופ ,ןטייוו ןופ רָאנ ,ןעמ:קעגנָא טינ ךָאנ ןענעז ןשטייד יד ,ןזָאלרַאפ ןיוש יז

 -רַאּפ עשיטעווָאסיטנַא עשיווטיל יד ןבָאה סָאד : ןעיירעסיש טרעהעג ךיז ןבָאה ,טָאטש
 ,רעעמרַא-טיור עקידנעיצקירוצ יד ןסָאשַאב רעדלעוו יד ןיא רענַאזיט

 רעמעדיוב יד ףיוא ךיז ןטלַאהַאּברַאפ ,רעזייה יד ןיא ןסָאלשרַאפ ךיז ןבָאה ןדיי יד
 טעװ גנורעקלעפַאב עשיטימעסיטנַא עשיווטיל ןוא עשילוּפ יד זַא ,גנוטרַאוװרעד ןיא
 .ןדיי יד רַאפ טכַאנ-סואעמָאלָאטרַאב ַא ןענעדרָאנײא טציא

 ןופ שיור ַא טייקליטש רעטנַאּפשעג רעד ךרוד טרעהרעד ךיז ןבָאה םעצולּפ
 .ענליוו) ןייק טרישרַאמעגנײרַא תולייח עשטייד ןבָאה סָאד .ןעקנַאט עקילָאצמוא

 -עג ,ןגיוא ענעשָאלעגסיוא טימ ןוא דחּפ טימ ןדיי ןבָאה סנדָאל עטכַאמרַאפ ךרוד
 ןיא ןגיוצעג שינרעטצניפ-טכַאנ רעליטש רעד ןיא טָאה סָאװ ,ּרעכילימ ןפיוא טקוק
 ןרעוועג-ןענישַאמ ןוא סָאטױא ,ןעקנַאט ןופ תורוש עכעלדנעמוא ןיא טָאטש

 טקוקעג קירעיורט ,רעטצנעפ םייב ןענַאטשעג זיא עטמעלקרַאפ ַא ,רעטומ ןיימ

 | :טגָאזעג ןוא

 עשטייד יד ןיא ןענעז רימ ,ןלַאפרַאפ ץלַא זיא סע .ךיז טלַאה ,רעדניק ---

 --= = !טנעה
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 עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ געט עטשרע יד 2

 ..ןרַאטַאטיגַא עשיטעװָאס ענעזעוועג טשיליוּפ ןוא עשיווטיל

 םענייק ייז ןבָאה ,ענליוו ןיא ןיירַא ןענעז תולייח עשטייד יד ןעוו ,געט עטשרע יד

 טָאטש ןיא .טקיאורַאב ךיז טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי יד .ןָאטעג טינ סטכעלש ןייק

 ףיֹוא ןטרַאװ ןוא ןייטש ןגעלפ ןעייר עגנַאל .טיורב ןלעפוצסיוא ןביױהעגנָא ונָאה

 ןגעלפ ,טנעה יד ףיוא ןדנַאב טימ סרענדרָא עשיליוּפ ןוא עשיווטיל .סקעבעג סייה

 יד .עייר ןופ ףוס םוצ ךיז ןלעטש ייז ;ןסייה ןוא ,ןעייר יד ןופ ןדיי יד ןּפוטשסױרַא

 : טסיירטעג ךיז ןבָאה ןדיי
 !ןבעלרעביא יז ןלעװ רימ .דרערד ןיא ייז ןבָאה רימ ?ןרעיוד סע טעװ גנַאל יו --

 וצ ןופ טיהעגסיוא ךיז !בָאה ןדיי .טיורב ןקַאב וצ ןןיילא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא

 םיריוטקָאד עשידיי יד רָאנ .ןשטייד יד ןופ תורצ ןבָאה יז ןלעװ רעמָאט ,סַאג ןיא ןייג

 ,לברַא ןפיוא ץיירק ןכיור ַא קידנגָארט ,עקנַארק יד וצ ןטיזיוו ףיוא ןעגנַאגעג ןע:עז

 .עימעדיּפע-סופיט-ךיוב יד טָאטש ןיא טשרעהעג ןַאד טָאה סע

 ןעמוקַאב ןוא טכירַאב-שדוח םעד ןבעגּפָא ,קינילקילָאּפ ןיא ןירַא םוק ךיא

 עשיטעווָאס עסייה יד ןפ רענייא ,ןיוטיל ַא ,רעריסַאק רעד .טלַאהעג-שדוח ןיימ

 -ַאטס וצ ןעמעלַא ןפור טגעלפ רע ואוו ,ןעגניטימ יד ףיוא סרענדער ןוא ןרָאטַאטיגַא

 ןקידנגלָאפ טימ ךימ טנגעגַאב ,םישזער-טעווָאס ןרָאפ ןעגנוגנערטשנַא עשיװָאנַאּכ

 :ןושל

 -עגנָא גונעג ךיז טָאה ריא .תוריכש ןייק טינ ןעמוקַאב ןטסינומָאק ןוא ןדייי --

 .טלעג טימ טגיוז

 יד .יז טסיירעצ ןוא רָאלקָאד-עירָאטַאלובמַא סלַא עיצַאמיטיגעל ןיימ טעב רע

 עכעלטע טימ ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,עשיליוּפ ןוא עשיווטיל ,סניליירפ עקידנעלגנירמורַא

 -ליואוו ,ךיוה ןכַאל --- םזיטָאירטַאּפ ןשיטעוװָאס ןיא ךיז טקיסיילפעג ױזַא קירוצ ןֿכָאװ

 -- -- -- .ןדירפוצ ןוא ךיירגיז ,שירעגנוי

 סָאידַאר ןבעגּפָא

 סָאידַאר יד ..סָאידַאר יד ןבעגּפָא ןפרַאד ןדיי עלַא זַא ,לעפַאב ַא סױרַא טייג סע

 -עגניירַא טרעוו ,רעטערב רעטניה ,רעלעק ַא ןיא ,ףיוה רעזנוא ףיוא .ןבעגעגּפָא ןרעוו
 .סיינ טרעה ןעמ ןוא .ָאידַאר ַא ןגָארט

 ...עדנע וצ דלַאב זיא גירק רעד זַא ,ךיז טכוד ,ָאידַאר ןופ תועידי עטוג יד טיול



 סעיזיווער

 ןעמ סָאװ .רעוועג טכוז ןעמ .רעזייה עשידיי ןיא סעיזיווער ןָא ךיז ןביוה סע

 .ןטנַאילירב ,דלָאג :רעכוז יד ךרוד ןעמונעגוצ טרעוו ,ןכַאז עלופטרעוו ןופ טניפעג

 סיוא ךיז ןענרעל געט עקינייא ןופ ךשמ ןיא ,ףייז-ןטעלַאוט ,קומש ענעדישרַאפ ,טלעג

 לָאז ןעמ ,ןרעלעק ןיא ןוא רעמעדיוב יד ףיוא ץלַא סָאד ןטלַאהַאבוצסיוא יוװ ,ןדיי יד

 "שקיטכעדרַאפ ,, ןענופעג ןרעוו עיזיווער ַא ייב ביוא .ןעניפעג טינרָאג עיזיווער ַא ייב

 טיִנ רעמ ויוש טמוק רע ןוא ןעמונעגוצ דיי רעד טרעוו ,רעכיב עשיסור רעדָא ,ןכַאז

 רע .קרעוו סיָאטסלָאט טימ ןוא רעדיל סניקשוּפ טימ ךיז טנגעזעג םלוע רעד .קירוצ

 יז טנערברַאפ סע רעוו ןוא ;זיא סע ואוו רבקמ ייז זיא סע

 ןשינעּפַאכ

 ;1941 ינוי רעטס 7

 -געייגייברַאפ ןסַאג יד ףיוא טּפַאכ ןעמ .שינעּפַאכ ןָא ךיז ןביה סע

 ןפיוא "ןייש, ַא טוימ ,טנוװָא ןיא קירוצ ךיז טרעק ייז ןופ לַײט ַא .רענעמ עשידיי עקיד

 יד .קירוצ טינ רעמ ןיוש ךיז ןרעק ערעדנַא ;ןשטייד ייב טעברַאעג ןבָאה ייז זַא ,טנַאה

 .טָאטש ןרעטניה טעברַא ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענעז ןדיי יד זַא ,ןרעלקרעד ןשטייד

 .-וצ ןעמוק ,טעברַא רעד וצ ןיײלַא ןעייג טסייג ושירעמענרעטנוא ןַא טימ ןשטנעמ

 סָאװ ,ןסַאג יד רעביא יירפ ןייג ןגעמ ייז זַא ,ןבירשעג זיא סע ואוו ,"ןענייש , טימ קיר

 סע .טיורב לבעל ַא טעברַא רעד ןופ ןעגנערב ערעדנַא .ץַאלּפ-סטעברַא רעייז וצ ןריפ

 ,סרעלטימרַאפ סיוא ךיז ןעניפעג סע .ןענייש טימ ךיז ןגרָאזַאב וצ ףיוא הֹלהִב ַא טרעוו

 ,ןעמוקעגקירוצ טינ ןענעז סָאװ יד .ןייש ַא לבור טרעדנוה רָאּפ ַא רַאפ ןגירק עכלעוו

 -ווָאנ ךרוד ןסובָאטױא ףיוא ייז טריפ ןעמ זַא ,םורַא געט עקינייא ןיא ,טפָא ןעמ טעז

 -ָאליק ןביז ַא ,רַאנָאּפ טרָא-דלַאוו םענייש םוצ גנוטכיר רעד ןיא ,סַאג רעדָארָאג

 ...טעברַא-דלַאװ ףיוא ייז ןעמ טריכ אמתסמ .ענליוו רעטניה רעטעמ

 זרעה סע זַא ,ןלייצרעד ,רַאנָאּפ ןופ טייוו טינ ,ךעלפרעד ןופ רעניואוונייא ,ןטסירק

 :סיוא סע טשטייט םלוע רעד .ןעיירעסיש טרָאד ךיז

 .ןקַארַאב ייז רַאפ ןעייב ןדיי ןוא ,ןסיש ןיא ןביא ךיז רענלעז ןזומ ןטרָאד --

 -רוב ןיא טריפעגסיורַא ןדיי עטּפַאכעג ןופ ןּפורג עסיורג ןרעוו'ס .ילוי רעט0

 ,קירוצ טינ ךיז ןרעק ןוא דלַאװו רעקשיב

 ןופ גנוטכיר ןיא וטריפעג סָאטױא ןיא ןרעוו ןריי עטּפַאכעג ןסַאמ -.ילוי רעט1
 .רַאנאּפ

 ,לַאטרַאװק רעשטערַאז ןּופ ןדיי יד טריפעגסיורַא ןוא טּפַאכעג ןרעוו'ס .ילוי רל4

 ןשינעדנואװשרַאפ-יסקַאט

 עשידיי ענעדישרַאפ ייב ּפָא ךיז ןלעטש ןשטנעמָאּפַאטשעג טימ סיסקַאט

 ,ףייז לקיטש ַא ןוא ךוטנַאה ַא ןעמענ ןסייה ,רענעמ יד סױרַא ןפור ייז .רעזייה
 לָאמנײק ןיוש ךיז ןרעק ןשטנעמ יד .טעברַא געט עקינייא ףיוא ןעמונעג ןרעוו ייז

 ,קירוצ טינ
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 יפענוּפַאכ ,

 עסיוו טימ טײל עגנוי עשילױּפ ןּפורג ךיז ןזײװַאב ןסַאג יד ףיוא

 טַאירַאסימָאק יײצילָאּפ ןיא ייז ןריפ ןוא ןדיי יד ןּפָאכ יז .טנעה יד ףיוא רעדנעבמערָא

 עשידיי יד סױרַא ןּפַאכ ןוא רעזייה יד ןיא ןיײרַא ךיז ןסייר ערעדנַא .הסיפת ןיא רעדַא

 : ,?סענוּפַאכ, ייז טפור ןעמ .רענעמ

 יז טָאה ןעמ .ןטסישַאפ עשיווטיל ןעוועג ןענעז סענוּפַאכ יד ןופ ןינמ בור רעד

 ןעועג זיא בַאטש רעייז .(עטלייוורעדסיוא) "?סַאגניטַאפיא, שיווטיל ףיוא ןפורעגנָא

 רעציפָא-ָאּפַאטשעג םעד ןופ טסניד וצ ןענַאטשעג ןענעז ייז .12 סַאג רענליוו ףיוא

 : .גרעבנענייווע

 ,ךעלגניי עשיווטיל ןוא עשיליוּפ עניילק :סרעפלעהַאּב טַאהעג ןבָאה סענוּפַאכ יד

 ןעוו .ךיז טלַאהַאב דיי ַא ואוו ,רעזייה ןוא ןפיוה יד רעביא ,ןקעמשסיוא ןגעלפ עכלעוו

 . עג טָאה ןעמ :הלהב  ַא ןרָאװעג זיא ,לגניי ַאזַא ןזיוװַאב ךיז טָאה ףיוה ַא ףיוא

 2 ,סענוּפַאכ יד ןופ ןטנעגַא ןעייג סע זַא ,טסואוו

 :רַארָאנָאה ןייז ןגירק "ןוּפַאכ, ַא טגעלפ ןדיי ןטּפַאכעג ַא רַאפ :טלייצרעד ןעמ

 ,(...טיורב ָאליק ןייא יו רעקינייװ) לבור ןעצ

 עדנַאגַאּפָארּפ-ץעה

 "יננעישזדָאצ ץעינָאג  גנוטייצ עשיליוּפ ַא ןעניישרעד ןביוהעגנָא ןכָאה ענליוו ןיא ׂ

 -ץעה רעשידיײ-יטנַא טימ לופ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןעגנוטייצ עשיווטיל עקינייא ןוא

 -יווטיל ןענעז סָאד זַא ,ןטפירשפיוא ןוא ,םיתמ ןופ סעיפַארגָאטָאפ טימ ,עדנַאגַאּפָארּפ

 יד ןיא .ןטעווָאס יד ןופ ןײגקעװַא םייב ןדיי ךרוד עטעדרָאמרעד ,ןקַאילָאּפ ןוא רענ

 טמענ גנורעקלעפַאב עשיווטיל יד זַא ,םעד ןגעוו תועידי עטּפָא ןייז ןגעלפ ןעגנוטייצ

 .ןייר-ןדיי טרעוו לטעטש ךָאנ לטעטש ןוא ,המקנ .ןדיי יד ןופ

 טינ רימ ןבָאה ,עטיל ןיא רָאפ ךעלקריוו סעּפע טמוק יצ ,עיצַאטיגַא סָאד זיא יצ

 . ...טסואוועג

 סעטַאל

 םעד טכעלטנפערַאפ טָאה גינעפנעצ ענליוו ןופ טנַאדנעמָאק רעשירעטילימ רעד

 ןוא טסורב ןפיוא ןוטנָא ילוי ןט8 ןזיב ןפרַאד ןדיי עלַא זַא ,גנונעדרָארַאפ ַא ילוי ןט4

 ןנימ ןיא,רעטעמיטנעצ ןעצ ףיוא רעטעמיטנעצ ןעצ ,ןכייצ ןסייוו ַא עציײלּפ רעד ףיוא

 : ."נ, ַא קינייװניא ןוא זיירק רעלעג ַא ןייז ףרַאד

 סע ןוא סעטַאל ןגעוו ץעזעג סָאד ןרָאװעג ןפורעגּפָא זיא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 : ןרָאװעג טנדרָארַאפ זיא

 .דוד ןגמ ןסייוו ַא טימ דנַאבמערָא ןעיולב ַא ןגָארט ןפרַאד ןדיי עלַא

 ש : :
 :גנונעדרָארַאפ ַא רעדיוו ,טסוגיױא ןנג םעד ,רעטעּפש םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 ןרַאװ .עצײלּפ רעד ףיוא ןוא טסורב ןפיוא סעטַאל עלעג ןגָארט ןפרַאד ןדיי עלַא

 רָאפ ךיז טימ טלעטש עטַאל יד .ףָארטש עטסערג יד -- לעפַאב םעד ןריפיוא טינ

 ,דוד-ןגמ ןלעג ַא
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 סױרַא זיא ןוא ,סעטַאל יד ןָאטעגנָא טינ גָאט םעד טָאה סע רעװ ,ךעלקריוו ןוא
 ..ןעמוקעגקירוצ טינ לָאמנייק רעמ ןיוש זיא ,סעטַאל יד ןָא סַאג ןפיוא

 ֹי

 סעטַאל עלעג יד ןָא ןעוט רימ

 טגיילעגפיונוצ ,טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבָאה ףיוה רעז:וא ןופ ןעיורּכ יד

 ןדעי רַאפ .סעטַאל יד טיינעג טכענ עצנַאג ןוא ,םעדָאפ ,ברַאפ עלעג ,ףָאטש ןסייוו

 ןבָאה םיריוטקָאד יד ,לטנַאמ ןדעי ףיוא ןוא דגכ ןדעי ףיא ,סעטַאל ייווצ וצ םענייא

 ןשיניצידעמ ןסייו ןדעי ףיוא סעטַאל עלעג ייווצ ןופ בָאגוצ ַא ןבָאה טזומעג ךָאנ

 .עקנַארק ןעמענפיוא םייב טַאלַאכ

 --- .טנייוועג ןוא טיינעג טָאה ןעמ

 "ךוי ןלעג, םעד טיינעגסיוא ןבָאה ,םינתח רַאפ תולכ ,רענעמ רַאכ ןעיורפ עגנוי

 לָאז סע ,ליפעג ןוא עביל טימ עטַאל יד טמיױזעגמורַא ןוא ,םעדָאפ םענעדייז טיט
 ,גיוא ןרַאפ רעמענעגנָא סָאװ ,רענעש סָאװ עטַאל יד ןעזסיוא

 טגָאז ןוא דגב ןיימ וצ וצ ייז טיינ ,סעטַאל עלעג יד ֹוצ רימ טגָארט  יורפ ןיימ

 :עטמעלקרַאפ ַא

 ..! קינשזרָאטַאק ַא יו ,עטַאל עלעג ַא ;טבעלרעד ןבָאה רימ סָאװ וצ ,עז -- !

 : ( יש

 ךיז ןשיװצ ןדער סע ,סנכייצ עלעג יד ןָאטעגנָא ןיוש ןבָאה עלַא .ןגרָאמירפ

 : רעניואוונייא-ףיוה

 ?ןכייצ-דנַאש ןטימ סַאג ןפיוא רעטשרע רעד ןײגסױרַא טעוװ רע --

 עזנוא ןופ תחנ ןבָאה ייז ןלעװ ,יוא ?םינכש עשיליױּפ יד ןגָאז ןלעוו סָאװ ---

 -- -- -- ?ןגיוא ערעייז רַאפ ךיז ןעמ טזייווַאב יו !קילגמוא

 .טנעיצַאּפ ןשיליוּפ ַא וצ ייג ךיא ןוא עקעט-ןיצידעמ ןיימ םענ ךיא

 ַאזַא טינ ךָאנ זיא רע -- .עקיבוטש עניימ ךימ ןגערפ --- ?ךיז ו:סטלייא סָאװ ---

 ,ןטרַאװסיוא ךָאנ ןעק רע ,ןכוסמ הלוח

 "ךוי, ןטימ סױרַא ןעייג סָאװ ,עטשרע יד ןופ ןייז ליוו ךיא ,טרעקרַאפ אקוד;--

 ןשילױּפ םוצ ןײגקעװַא טימרעד אקוד ןוא .סַאג ןפיוא עטַאל רעלעג רעד טימ ןוא

 עטַאל רעד טימ ,טינ ךיז ןעמעש רימ זַא ,ןעז םינכש עשיליױוּפ יד ןלָאז ןוא ,טנעיצַאּפ

 -- -- -- ."דוי, ןטימ ןוא

 : יש

 :הזגור טימ טגערפ ןוא שטייד ַא ּפָא ךימ טלַאה סע .סַאג ןפיוא

 ?טסורב רעד ףיוא וד טסגָארט סָאװ ---
 !ןכייצ-ןעק ןשידִיי ןיימ ---

 ?ףדוי ןייא וד טסיב --

 !אי =

 ַא טימ ןכש ַא ןרעזנוא ,רעייגייברַאפ ןטייווצ ַא טלַאהרַאפ ןוא ּפָא טייג רע ןוא

 יד ףיוא ןָא טזייוו ןוא ,הזגור טימ סעּפע םיא טגערפ רע :ןטייוו ןופ עז ךיא .עטַאל

 -רַאֿפ שטייד רעד .ןרעפטנע וצ סָאװ טינ סייו ןוא ,טלמוטעצ זיא רענעי .סעטַאל

 ..ןעמוקעגקירוצ טינ רעמ זיא דיי רעד .ןדיי ןטימ ןעמַאזוצ טדניווש
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 ןעגנונעדרַארַאפ

 :ןעגנונעדרָארַאפ ןָאטעג טיש ַא ךיז ןבָאה סע

 . .ןדיי-טינ טימ טקַאטנָאק ןייק ןבָאה טינ ןרָאט ןדיי --

 .ןכַאז ערעייז ןפיוקרַאפ וצ טכער ןייק טינ ןבָאה ןדיי --

 -עיצַאקינומָאק ערעדנַא רעדָא ,ןַאב ןטימ ןרָאפ וצ טכער ןייק טינ ןבָאה ןדיי --

 .ןעלטימ

 ףצנאגניא -- רעטעפש) ןהעש עסיוועג ןיא רָאנ קרעמ יד ןכוזַאב ןגעמ ןדיי --

 .ןרָאװעג טרעוורַאפ

 .טנווֲא ןיא סקעז זיב רָאנ טָאטש ןיא ןייג ןגעמ ןדיי --

 ןוא קורב ןפיוא רָאנ ןייג ןגעמ יז ןרַאוטַארט יד ףױא ןייג טינ ןרָאט ןדיי --

 / הדנעג שײג סע יװ ,ןרעדנַא םעד ךָאנ רענייא סָאד

 -עילָאװַאז ,סַאג-עטיירב ,סַאג-שטיוועקצימ ףיוא ןייג וצ טביולרעד טינ זיא ןדיי - -

 .ןַאב םורַא ךיוא יו (ענליוו ןופ "ןטנגעג עשיטַארקָאטסירַא, יד) ץַאלּפ-לַארדעטַאק ,סַאג

 .טָאטוש ןופ ןסַאג 17 ףיוא רָאנ ןייג וצ טכער ןבָאה יז

 ןעגנוריפסיורַא ,ןעמָארנַאּפ

 ןבָאה ָאד .תורצ עקידנסקַאװ ץלַא ןופ תועידי ןעמוקנָא ןגעלפ ירפ רעד ןיא ןדעי

 ןסייהעג ,סַאג-ןַאפעטס ףיוא ַאד ,סַאג-לָאטיּפש ףיוא ףיוה ַא טלגנירעגמורַא ןשטייד יד

 ,טעקַאנ שממ ,הסיפת ןיא טריפעגקעווַא ייז ןוא ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןײגסױרַא ןדיי יד

 | .ןעמוקעגקירוצ טינ ייז ןופ זיא רענייק

 ,קָאשיּפינש ףיוא סָארגָאּפ ַא ןגעוו העידי יד ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה ץילב ַא יו

 ןטרָאד ןפרָאװעג ,שרדמ תיב ןופ ףיוה ןפיוא ןפיוהרעטייש ַא טכַאמעג ןבָאה ןשטייד יד

 -נענערב םעד םורַא דָאהַארַאק ַא ןצנַאט ןדיי יד ןסייהעג ,םירפס ןוא תורותיירפס

 .רעייפ ןרעביא ןעגנירּפש ןוא ןפיוהרעטייש ןקיד

 רענייק .ץעגרע ןרָאװעג טריפעגקעװַא קָאשיּפינש ןופ ןדיי ךס ַא ןַאד ןענעז סע
 ' .ןעמוקעגקירוצ טינ ייז ןופ זיא

 סעקינבורע

 רעזייה עייר רעצנַאג ַא" ןיא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה 1941 ינוי ןטס25 ןוא ןטס24 םעד

 ןריטסערַא וצ טכַאמיטָאטש רעשטייד רעד ןופ סרעדרָא עכעלטפירש טימ ןשטנעמ

 .סעקינבורע סלַא ןענָאזרעּפ עסיוועג

 -טיל ןופ טעמתחעג ,ןשיפַא ןסַאג יד ףיוא ןזיװַאב ךיז ןבָאה םירַא געט רָאּפ ַא ןיא

 סע ןוא .קיאור ןייז לָאז טָאטש ןיא ידכב זַא ,ארדנעלַאק טנַאדנעמָאק-טָאטש ןשיוז

 ןענעז ,טכַאמ רעשטייד רעד יּפלכ ,ןטקַא-טײקמַאזכרָאהעגמוא ןייק ןייז טינ ןלָאז

 .ןקַאילָאּפ קיסיירד ןוא ןדיי קיצכעז :סעקינבורע ןרָאװעג ןעמונעג

 רַאפ זיא סעקינבורע יד ןרָאװעג ןעמונעג ןענעז סע ןכלעוו טיול ,לסילש רעד

 ,ןטכיש עכעלטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ : ךעלדנעטשרַאפ ןעוועג טינ םענייק
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 ּײ

 יד ןיא רעדָא ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא עטנַאקַאב ןייק טינ רענייק טעמכ רעבָא

 .ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עשידיי

  ןענעז עקירעביא יד ,ןדיי סקעז ןרָאװעג טיײרפַאב ייז ןופ ןענעז ילוי ןטס22 םעד
 .ןעמוקעגקירוצ טינ ןיוש לָאמנייק

 יקשיקול ןופ ןָאיליװַאּפ-סנקערש רעד

 :סעקינבורע יד ןופ רענייא טלייצרעד רימ טָאה סע

 ןוא בוטש ןַײמ ןופ קינבורע סלַא ןעמונעגוצ ךימ ןעמ טָאה ינוי ןצכ24 םעד ---

 .יקשיקול הסיפת רעד ןיא טכַארבעג

 -עּפס רעמַאזניימעג ןייא ןיא ןסעזעג ןענעז ,סעקינבורע עשידיי קיצכעז עלַא רימ

 ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,טסואוועג טינ ךַאז ןייק ןבָאה רימ ןוא ,גנוליײטּפָא רעלעיצ

 ןיא טלַאה ןעמ זַא ,ןעז רימ ןגעלפ ,הסיפת ןיא לרעטצנעפ רעזנוא ןופ רָאנ ,טָאטש

 .טכַאנייב ייס ןוא גָאטייב ייס ,הסיפת ןיא ןדיי סעיטרַאּפ ןעגנערב

 -טנקערש, ןפורעגנָא ןבָאה רימ עכלעוו ,גנולײטּפָא ןַא ןעוועג זיא זנוא ןגעקטנַא

 .ןעיירשעג ןוא ןגעלשעג טרעהעג ךיז ןבָאה טרָאד ןופ לייוו ,?ןָאיליווַאּפ

 ןופ .טיירג ןייז ןסייהעג ןוא טקעוװװעגפיוא זנוא ןעמ טָאה טכַאנ ייב לָאמנייא

 ןופ טירט ןַאד ןוא ,ןעיירשעג עכעלרעדיוש טרעהעג ךיז ןבָאה "ןָאיליװַאּפ-סנקערש;
 טינ ןעמ טָאה זנוא ןֹוא .ליטש ןרָאװעג זיא סגָאטרַאפ .סױרַא טריפ ןעמ סָאװ ,ןשטנעמ

 -- !לעפַאב םעד ןפורעגּפָא רעדָא ? ןסעגרַאפ .ןפורעג

 "ןָאיליװַאּפ-סנקערש, ןטסוּפ ןיא טכַארבעג ןעמ טָאה םורַא געט עקינייא ןיא
 ןענעז םורַא געט רָאּפ ַא זיא .עעמרַא רעשיווטיל רענעזעוועג רעד ןופ רענלעז עשידיי

 : .טכַאנ ייב ןרָאװעג טריפעגסורַא ךיוא ייז

 קינבורע ןַא טָאה לָאמניײא .געט רָאּפ עדעי ןעמוקרָאפ רעטעּפש סע טגעלפ ױזַא

 :ןעירשעגסיוא ןוא רעטצנעפ ןכרוד טקוקעג
 טימ םינקז ךס ַא ייז ןשיװצ ,ןדיי עיטרַאּפ ַא טריפעגסױרַא רעדיוװ טָאה ןעמ ---

 !קָאשיּפינש ןופ ראטאשרעג בר ןטלַא םעד יז ןשיווצ עז ךיא זַא ,ךיז טכוד רימ .דרעב
 ,סעקינבורע יד ןשיװצ עיצַארטסיגער ַא טכַאמעג ןעמ טָאה ילוי ןטס20 םעד

 .טציזַאב ייז ןופ רעדעי ךַאפ סעכלעוו

 -קָאד יד טלײטענּפָא ,ףיוה ןפיוא טריפעגסיױרַא זנוא ןעמ טָאה ילוי ןטס22 םעד
 זַא ,גנונעדרָארַאפ ַא סױרַא זיא ןַאד זַא ,סיוא טזייו :ןרעינעשזניא ןוא םיריוט
 זנוא טָאה ןעמ ןוא ,ןדרָאמסיױא טינ ,התע תעל ,ןעמ לָאז ןרעינעשזניא ןוא םיריוטקָאד

 : טגָאזעג
 ייֵרַפ טייז ריא ,טייג --

 .ןעזעג טינ רעמ רימ ןבָאה עקירעביא יד

 םינבר יד ןופ גָאט רעד

 .קָאשיּפינש ןיא טניואוועג טָאה סָאװ ,ןַאמטסוג ברה טלייצרעד רימ טָאה סע

 : 29 סַאג-יקסרימָאקליװ

 ,זומתב רשע העבש ברע ,טכַאנ וצ תבש ,1941 ילוי ןט12 םעד ןעוועג זיא סע --

 ,החדנ ַא סלַא ,גָאטנוז ןלַאפעגסיוא זיא רעכלעוו
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 ןשטייד יירד סױרַא ןענעז סע :יסקַאט ַא ףיוה םוצ ןרָאפעגוצ זיא טכַאניײב ףלעווצ

 :רימ וצ ןײרַא ןענעז ייז .רעניווטיל ַא ןוא

 ?ןַאמטסוג רעניבַאר טניואוו ָאד --

 !סָאד ןיב ךיא --

 :טגערפעג טָאה רע .ּפָאק ןרעביא ןגָאלש ןביוהעגנָא םיא ןבָאה ןשטייד יד

 ? ריא טגָאלש םוראוו ---

 !טסיב רעניבַאר וד לייוו ---

 סױרַא ןעגנולעג זיא םיא יװ ,טינ ןיילַא סייװ רֶע .למוט ַא ןרָאװעג זיא בוטש ןיא

 יד ןיא ןכױלנײרַא ןוא ףיוה ןפיוא ןפילסױרַא ,טנעה ערעייז ןופ ךיז ןסיירוצ

 ןכוז ןשטייד יד יװ טרעהעג רע טָאה ןטייוו ןופ .לטרעג ןיא ןטיײב-לָאפטרַאק עטכידעג

 ןטערטעגפױרַא םיא ףיוא סופ ַא טימ טָאה רענייא .םיא ןבעל ןיוש ןעייטש ,םיא

 -- -- -- .יודיו ןגָאז ןבױהעגנָא טָאה בר רעד .ןטייב יד ןשיװצ קידנעייג

 -רַאק יד ןשיוװצ טקרעמַאב טינ ןוא ןטרָאג ןיא םיא טכוזעג ןבָאה ןשטייד יד

 ..קעוַא ןוא -- טקעמשעגמורַא ,ןפָאלעגיײברַאפ זיא עלעטניה ַא ,ןטייב-לפָאט

 םיא ןידעטכעוו-ףיוה עכעלטסירק יד טָאה ,ןדנואוושרַאפ ןענעז ןשטייד יד זַא

 ןָאטעגנָא ,דרָאב יד ןרױשעגּפָא טָאה רע .לטיה ַא טימ עקנישַאמ-רעש ַא טקישעגּפָארַא

 -רעד טינ םיא טָאה םינכש יד ןופ רענייק ןוא ,ףיוה ןכרוד סױרַא ,לטיה סָאד

 ןכש ַא ייב זומתב רשע העבש ןצנַאג ַא ןטלַאהַאבסיױא ךיז טָאה בר רעד .טנעק

 .ןַאמקע

 -עג ןשטייד ןענעז גָאט ןבלעז םעד זַא ,טסואוורעד ךיז רע טָאה ןגרָאמ ףיוא

 ןבָאה יז ןעמעוו ןוא ,םינבר יד ןופ ןעגנוניואוו עלַא רעביא המישר ַא טימ ןעגנַאג

 -- -- -- .ןעמונעגטימ ייז ןבָאה ןענופעג

 ."םינבר יד ןופ גָאט רעד; :ןעמָאנ ןטימ ןפורעגנָא רעטעּפש ןעמ טָאה גָאט םעד

= 
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 דָארָאגװָאנ ףיוא םָארגָאּפ רעד

 ןָאיַאר-רעטעברַא ןופ ןסַאג יד ףיוא .ןעוועג סע זיא גָאטימכָאנ 1941 ילוי ןט17 םעד

 ליומ וצ ליומ ןופ טָאה ןעמ .גנומיטש עטריוורענעד ַא םעצולּפ ןרָאװעג זיא דָארָאגוװָאנ

 4 ןפרָאװעגסױרַא לַאטורב שטייד ַא טָאה טיורב ךָאנ עייר ַא ןיא זַא ,ןבעגעגרעביא

 טָאה שטייד רעד .ןפָאלטנַא ןוא שטייד םעד טּפוטשעגּפָא קירוצ טָאה רעכלעוו ,ןדיי

 ןפיול ןטס;לקיצָאטָאמ עשטייד .ןדנואוושרַאפ זיא דיי רעד ,ןגָאיכָאנ םיא ןביוהעגנָא

 טעדנואוורַאפ טָאה רע זַא ,ןגָאז ייז .םענעדניאוושרַאּכ םעד ןכוז ,ךעלסעג יד רעביא

 ןעמ ןסַאג יד ןוכ ןדיי יד ןדניוושרַאפ גנומיטש רעטריוורענעד ַא ןיא .שטייד םעד

 .רעזייה יד ןיא ָךיִז טלַאהַאב

 יד ףיוא ןשטייד ןייק טינ ןוא ןדיי ןייק טינ .טייקליטש עטיוט העש ַא .ליטש

 ָאד טעװ סָאװ ,רעטצנעפ ןכרוד ןקוק רימ .םערוטש ַא רַאפ יװ ,טייקליטש ַא .ןסַאג

 .ןעמוקרָאפ

 ןבענ ,קרַאמ רעדָארָאגװָאנ ןופ ץַאלּפ ןפיוא ןסובָאטױא ךיז זזייווַאב םעצולּפ

 -עצ ןוא ןשטייד עטנּפָאװַאב סױרַא ןפיול ןכייצ-ףייפ ַא טיול .קײטּפַא ןוא ףיוה-לוש

 ןָא ןעמעוו ,רענעמ רעזייה יד ןופ סױרַא ןּפעלש ,ןפיוה עטנעָאנ יד רעביא ךיז ןטיש

 ןפרַאד ןוא ּפעלק עקידארומ ןּפַאכ ,טינ ןעייג סָאװ יד .טעדיילקעג בלַאה ןעמעוו ,ןכַאז

 .ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא ינק יד ףיוא ןייטש

 ,סיוא ךיז ןדיי ןטלַאהַאב :אמתסמ .ןדיי ןייק טינ ,ןשטייד ןייק טינ .ליטש רעדיוו

 טימ וכערב ןשטייד יד יװ ןטַייו ןופ ְךיִז טרעה סע .ןעניפעג וצ רעווש ייז זיא סע

 -עג עדליוו ךיז ןרעה סע .ףיוא ייז ןסייר ,ןריט ענעסָאלשרַאפ ןסקיב יד ןופ סעבלָאק

 תוללי ערעקרַאטש ץלַא ךיז ןגָארט סע .םיעגושמ יװ ןפיול ןשטנעמ ,ןענייוועג ,ןעיירש

 -- -- -- .םָארגָאּפ ַא .ןלַאנק-ןסָאש .ןעיירשעג ןוא

 ענעכָארבעג ןופ גנַאלק רעד ןֹוא ןענייוועג יד ,ןעיירשעג יד .רעטצניפ טרעוו סע

 .בוטש רעזנוא וצ ךיז טרעטנענרעד ןביוש ןוא ןריט

 -- - -- ?ךיז ןעמ טעװעטַאר יו ?ןעמ טוט סָאװ --

 טרָאד ךיז ןטלַאהַאב ןוא רעֶמעדוב ענעדישרַאפ רעביא ךיז ןטישעצ רענעמ יד

 -נַא ןַא ןיא רענייא רעדעי ;לבעמ עטלַא ןוא רעטערב עטגיילעגפיוא רעטנוא סיוא

 לָאמ סָאד ןעמ טזָאל ןעיורפ .ךַאװ רעד ףיוא ןביילב ןעיורפ יד .שינעטלעהַאב רערעד

 ריא טימ דער ךיא .ַאוָאשוּפ ןירעטכעוװ-זיוה רעד וצ ףיוה ןיא ּפָארַא ייג ךיא .ור וצ

 ךיז ףרַאד יז .לַאכימ ריא רַאפ ןוא ריא רַאפ םידגב ,לבור טנזיוט טמוקַאב יז :ּפָא

 ןוא .טַאלַאכ ַא ןיא ןציז ריא ןבענ לעװ ךיא :עקנַארק ַא סלַא טעב ןיא ןגייל רָאנ

 ,גנוצירּפשנייא ןַא עקנַארק ַא סלַא ןכַאמ ריא ךיא לעװ ,ןײגנײרַא ןלעװ ןשטייד יד זַא

 .ןעוועג םיכסמ טָאה יז .ןקרעמַאב טינ ךימ ייז ןלעוו
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 ןַא ןכָאק ךיא זָאל טעב ריא ןבענ לשיט ןפיוא .טַאלַאכ ןסייוו ַא ןָא ךיז וט ךיא

 .ןיאעפָאק טימ ןָא יז ליכ ךיא .ץירּפש-סגנופמיא

 .גנופמיא רעד וצ טיירגעגוצ זיא ץלַא ,רעטע ,טריּפס ,דָאי ,עטַאװ

 ןענעז ןשטייד יד .רעיוט רעזנוא ייב ןיוש ןענעז ןטלַאװעג ,ןענייוועג ,תולוק יד

 רעה ךיא .ןרעמיצ יד ןיא רימ ייב ןביוא ןיוש ןענעז ייז .ףיוה ןפיוא זנוא ייב ןיוש
 ןיא ןריט ןיא ,סרעמלַא ןיא ּפעלק-סעבלָאק ,ּפָאק ןרעביא טירט-לוויטש ,ןעיירשעג

 .ןביוש

 5 ?ןברק רעייז זיא רעוו ? טרָאד טּפַאכעגנָא יז ןבָאה ןעמעוו --

 ץרַאה ןיימ ריּפש ךיא .ןירעטכעוו-זיוה רעד ןופ ריט רעד ייב טירט:לוויטש עלענש

 ןעדויא :ןעיירש ןוא ןיײרַא ןפיול ןשטייד .ףיוא ךיז טסייר ריט יד .קָאלג ַא יו טּפַאלק

 טימ ןירעטכעוװ רעד ןופ טנַאה יד ךיא רימשַאב קוטולבטלַאק ןוא ןסַאלעג !סוַאר'

 -עג םעד ןייא רישזַאסַאמ ,ץירּפש םעד סױרַא ּפַאכ ,ןיאעּפָאק יד ןײרַא ץירּפש ,דָאי

 ..ןקריוו ןוא רעּפרעק ןיא ןייגרעדנַאנופ טוג ךיז לָאז האופר יד ידכב ,טרָא ןטפמיא

 ךיז וצ טציא טשרע טמוק עכלעוו ,עטשלחעג ַא יװ טמעטָא ןירעטכעוו-זיוה יד .

 ערעייז .רעמיצ ןופ סױרַא ךיז ןקור ןשטייד יד .טּפַאגרַאפ בלַאה ןגיוא יד טלַאה ןוא

 ןוא .ףיוה ןקידתונכש ַא ןיא ןעיירשעג ןיוש ךיז ןרעה סע .ךיז ןרעטייוורעד טירט

 -- = == .ןסירעגסױרַא סעבַאטש ענרעזייא ,ןכָארבעג ןרעוו רעטצנעפ ןוא ןריט

 ןשיִנעּפַאכ יד ןיא ןעיירשעג יד .טנוװַא ןיא ןעצ ןיוש זיא סע .ףייפ ַא םעצולּפ

 .רעגייז ןפיוא עדנַאמָאק ַא טל יו ,ףיוא ןרעה ןפיוה יד ןיא

 ןוא ,ןשינעפיול ,ןעיירעסיש .,ןענייוועג ,ןעיירשעג ךיז ןרעה ץַאלּפ-קרַאמ ןופ רָאנ

 ,ליטש ןוא .םינומה ןעייג ןוא ןעייג סע .טירט ,טירט ןַאד

 ךיז טרעה סע סָאװ ,ןָאט קוק ַא רעטכָאט ריא סױרַא טקיש .ןירעטכעװ-זיוה יד

 ףיוא סױרַא טייג ןירעטכעוו-זיוה יד .ליטש זיא סע :טגָאז ןוא טמוק יז .סַאג ןפיוא

 ץַאלּפ ןפיוא זַא ,טלייצרעד ןוא קירוצ טמוק .תונכש עכעלטסירק ןשיווצ גנושרָאפסיױא

 ןכיהעג טָאה'מ ןוא רענעמ עשידיי טרעדנוה ןביז ַא ייב טלמַאזעגפיונוצ ןעייטש

 ןַאד ןוא .דרערד ףיוא סעבַאשז יװ ןעשזיופ ,ןצנַאט ,ריפ עלַא ףיוא ןכירק ,ןעינק יז

 יז ןבָאה ןשטייד יד ןוא ,טנעה ענעביוהעגפיוא טימ ןפיול ןסייהעג ייז ןעמ טָאה

 ,דָארָאגװָאנ ןופ בר םעד ייז ןשיווצ ,הסיפת רעקשיקול זיב ,סעקיײגַאנ טימ טגָאיעג

 :ןעמיטש עטקירדעג טימ ןפור ,רעמעדיוב יד ףיוא ףיוַא ןעייג ןעיורפ יד

 !ליטש ןיוש זיא סע וּפָארַא טמוק !רעטלַא !לארשי !והיעשי !סירָאב --

 ַא טימ .ןשינעטלעהַאב יד ןופ סױרַא ןכידק ,עטקיצומשרַאפ ,עכיילב ,רענעמ יד

 -עג ןוא ןעזעג ןבָאה ייז סָאװ ,ייז ןלייצרעד ןצַאז עטקַאהעגּפָא ןוא םעטָא ןטּפַאכרַאפ

 .טקרעמַאב טינ ייז ןבָאה ןשטייד יד זַא ,סנ רעד ןעשעג זיא ױזַא יו ןוא -- טרעה

 יד וצ ענייא טעילוטעגוצ .רעמיצ ןייא ןיא ןסעזעג עלַא ןענעז טכַאנ עצנַאג ַא

 ,טעשטּפעשעג ליטש ןוא זָאלטַאר ןוא ןכָארבעצ ,טמעשרַאפ ןוא טרעיורטרַאפ ,ערעדנַא

 טלסיירטעג ןייצ יד ןבָאה ןעיורפ יד ייב .טרָאװ-טסיירט ַא רעוװ ןוא הליפת ַא רעװ

 .קערש ןופ טּפַאלקעג ןוא

 יד .דָארָאגװָאנ ףיוא ןסָאלשעג ןעוועג רעזייה ןוא ןרעיוט עלַא ןענעז געט רָאּפ ַא

 ןופ םינּפ טנייוורַאפ ַא ךיז טזייוװַאב טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ .ענעברָאטשעגסױא ןסַאג

 ,רעסַאװ רעמע .ןַא טימ סַאג רעד ךרוד טפיול עכלעוו ,יורפ ַא

 ִּש
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 סָארגָאּפ ןבָאנ 4

 רַאנָאּפ טכוז סָאװ שטייד רעד .א

 -וק ףיוא בוטש רעזנוא ןבענ זא .,דָארָאגװָאנ ףיוא םָארגָאּפ ןכָאנ ןגרָאמ ףיוא

 לדיימ ענייש טסרעסיוא סָאד טױלּפ ַא ףיוא טרַאּפשעגנָא ןענַאטשעג ,לסעג ַאקסרַאכ

 .רעדורב ריא ןעמונעגוצ טָאה ןעמ :טנייוועג טָאה ןוא ןייטשרוב

 טגערפעג ןוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע .שטייד ַא ןרָאפעגיײברַאּפ טַארוקַא זיא'ס

 טָאה שטייד רעד .םָארגָאּפ ןופ ןשינעעשעג יד טלייצרעד םיא טָאה יז ,טנייוו יז סָאװ

 טעװ רע ןוא זיא רעדורב ריא ואוו ,ןסיוורעד ךיז ןרָאפ טעוװ רע זַא ,טקיאורַאב יז

 .ןעמענסורַא ןטרָאד ןופ םיא

 -עג טָאה ןעמ .רעטלמוטעצ ַא סעּפע ןוא רעכיילב ַא ןעמוקעג רע זיא ןגרָאמ ףיוא

 -ניה ,טייוו טינ ,רַאנָאּפ רעגַאלסטעברַא ןֵא ןיא -- טלייצרעד רע טָאה -- ןדיי טריפ

 טינ םיא ןעמ טָאה קינייװעניא .רעיוט ַא זיב ןרָאפעגוצ טרָאד זיא רע .ענליוו רעט

 טינ רָאג ןעק רע .ןײרַא טינ ךיוא ןעמ טזָאל ןרעציפָא עכיוה וליפא .ןזָאלעגנײרַא

 .קידתודוס סעפע ןוא ךיילב ןרָאפעגקעװַא זיא רע ןוא .ןפלעה

 :טעקשושעג ךיז טָאה םלוע רעד

 ...רַאנָאּפ ןיא ...רַאנָאּפ ןיא --

 . טנילַאמ עטשרע ןיימ ךַאמ'כ .ב

 ףיוא רענעמ קידנפיולכרוד ךיז ןזייווַאב סע ,עז ךיא ,םורַא געט עכעלטע ןיא

 | ,סַאג רעדָארָאגװָאנ

 :טגערפעג ייז בָאה ךיא

 ?טעװעטַארעג ךיז ריא טָאה יו --

 .סענילַאמ ןיא ןעוועג ןענעז רימ ---

 ? ענילַאמ ַא סָאד זיֹא סָאװ ---

 עכלעוו ,ןשינעטלעהַאב עטיובעגסיוא-ךעלטסניק ןגעוו ןלייצרעד ןשטנעמ יד ןוא

 ןגעלעג ייז ןענעז ןטרָאד .ןשטייד יד ןופ ןײגנײרַא ןכָאנ ךיילג טיירגעגוצ ןבָאה ייז

 .טקרעמַאב טינ ייז טָאה רענייק ןוא םָארגָאּפ םעד תעשב

 רעזנוא ןטלַאהַאב ןענעק ךיז לָאז סע ואוו ,ענילַאמ ַא ןעיוב וצ ךיוא סילשַאב ךיא

 ו .ןשינעעשעג תעשב החּפשמ

 -ָאק ןרעטצניפ ַא ןיא ןוא ,בשימ ךיז זיא ןעמ .רעלָאטס ןטנַאקַאב ַא ןפור רימ

 -לעהַאב ַא ,ענילַאמ ַא טיובעגסיוא ךַאד ןרעטנוא טרעוו גנוניואוו רעזנוא ןופ רָאדיר

 טרעוו ענילַאמ יד .ףניפ ןַאמ ַא טסערּפעגפיונוצ ןגיל רעדָא ןציז זענעק סע ואוו ,שינעט
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 ןעמ ןכלעוו ךרוד עלעריט קיצנוק ַא ךיז ןיא ןבָאה עכלעוו ,רעטערב טימ טריקסַאמ

 ,ףיוא ךיז טביוה ןוא ּפָארַא ךיז טזָאל עלעריט סָאד .ריפ עלַא ףיוא ןכירקכרוד ףרַאד

 ,ץלָאה ךעלטייש ןפרָאװעגנָא ןרעו'ס .לשיט ַא טלעטשעגקעװַא טרעו עלעריט םייב

 : .ךעלב ןוא ּפעט ךעלקיטש

 ןוא ןכָאװ עגנַאל ןטלַאהַאבסיױא ךיז רעטָאפ ןיימ טָאה ענילַאמ רעקיזָאד רעד ןיא

 .סרעּפַאכ יד ןופ ךיז טעװעטַארעג

 .רעזנוא וצ גנַאגנײרַא ןטשרעטניה םעד ןופ ּפערט יד ףיוא ייטש ךיא :לָאמ ןייא

 טרעוו רעמָאט ,ענילַאמ ַא ךָאנ ןכַאמ סעּפע ןעמ ןעק ואוו :טכַארט ךיא ןוא גנוניואוו
 סע ןוא טדניוושרַאפ ,גיוו ַא לּפערט ַא ךיז טיג םעצולּפ ?עקיטציא יד טקעדעגפיוא
 :ןכש ַא ןופ ּפָאק ַא ךיז טזײװַאב

 גערפ -- ?סױרַא ּפערט יד ןטימ ןופ רעכַאמ-ףושכ השעמ ריא טכירק סָאװ ---
 : ,םיא ךיא

 .ךיא ןוא --- רָאדירָאק ןיא ענילַאמ ַא ןביוא טָאה ריא !ףושכ ַא רַאפ סָאװ --

 -- .ּפערט יד רעטנוא ,ןטנוא בָאה

 הנכס ַא תעשב ןוא .עקידתופתוש ןרעו ןלָאז סענילַאמ יד זַא ,ןסילשַאב רימ

 .רעטנענ ןייז טעוו'ס ואוו טרָאד ,ןטייווצ םוצ ןפיול רענייא רעדעי טעוו

 -+רָאפ עליטש טרעהעג רעמעדיוב ןוא ּפערט עקידתונכש ןופ ךיז ןבָאה טכַאניב

 .סענילַאמ ןכַאמ םינכש :ּפעלק עטקַאהעגּפָא ןוא ןעגנוגעווַאב עקיטכיז

 רַאנָאּפ ןופ ךיז טעװעטַארעג .ג

 לירו ,סַאג ןפיוא ןייג וצ ןטלַאהעגּפָא ךיז ךיא בָאה םָארגָאּפ ןכָאנ געט עקינייא

 .דָארָאגוװָאנ ףיוא ןייז טרָאטעג טינ רענעמ ןייק ךָאד ןבָאה םָארגָאּפ ןכָאנ

 "יזיוו ןייג זומ ךיא זַא ,טנשקערַאפ ןַאמרעב יורפ ַא ךיז טָאה גָאט ןטירד ןפיוא

 ןיב ךיא .גנודניצטנַאךעגנול ןוא ןעלזָאמ ףיוא קנַארק זיא סָאװ ,דניק ַא סריא ןריט

 טָאה רעכלעוו ,רענדָאלָאק .רעב ר"ד ךיא ןגעגַאב סגעווקירוצ ףיוא ןוא ריא וצ קעווַעג

 : .סַאג יקסדוסליּפ ףיוא רימ ןופ טייוו טינ טניואוועג

 ןטלַאהרַאפ טעװ ןעמ רעמָאט ןייז טעװ סָאװ ןוא ,סַאג ןפיוא יירפ טייג ריא ---

 .םיא ךיא גערפ - ?ןייש ַא ןטעב ןוא

 ַא וצ ייג ןוא רָאטקָאד ַא ךָאד ןיב ךיא ?ןבָאה וצ ארומ סָאװ ָאד זיא סָאװ ---

 ,טכילפ עשיניצידעמ ןיימ ךָאד זיא סָאד .ןעקנַארק

 ןוא טסיצילָאּפ רעשיוװטיל ַא וצ זנוא וצ טייג ,ןדער ןוא ןעייטש רימ יװ ױזַא

 : .ןענייש-סטעברַא זנוא ןופ טגנַאלרַאפ

 סָאד וט ךיא ,םָאלּפיד ןשיניצידעמ ןייז סױרַא קיאור טמענ רענדָאלָאק רעב ר"ד

 : :לעּפתב טינרָאג טרעוו טסיצילָאּפ רעד .עבלעז

 -- .טריטסערַא טרעוו ריא -- ןענייש ףייק טינ ו:ָאה ריא --

 ןכייצ ַא ךיא ביג געוו ןפיוא .טַאירַאסימָאק ןיא זנוא טריפ ןעמ ,ןלַאפעגניירַא

 רימ וצ ןפיול לָאז רע זַא ,טנעיצַאּפ םענעזעוועג ַא םעניימ ,טסירק ןקידנעייגכרוד ַא

 .טַאירַאסימָאק ןיא ךימ ןוא רענדָאלָאק רעב ר"ד טריפ ןעמ זַא ,ןגָאזנָא בוטש ןיא

 ןיא טלעטשעגסיוא ,ןדיי סעיטרַאּפ ףיוה ןפיוא ןעייטש סע .טַאירַאסימָאק ןיא

 וע עא אי | : = .ףניפ וצ ןעייר
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 .שרַאמּפָא ןופ לעפַאב ַא ףיוא ןטרַאו ןוא סעציילּפ יד ףיוא רעטערב ןגָארט ייז

 .יז ךיא גערפ -- ?סָאד ריא טייג ואוו --

 רעד ףיוא זנוא ןעמ טריפ ,ןענייש ןָא ןרָאװעג טּפַאכעג טשרָאקָא ןענעז רימ ---

 ,רַאנָאּפ ןייק טעברַא

 '? רַאנָאּפ ןייק ---

 ןַאד ,רעטערב יד ןעגנערב ןטרָאד ןפרַאד רימ זַא ,טגָאזעג זנוא ןבָאה ייז ,ָאי --

 ריא .רעטערב וצניהַא אר גָאט ןדעי ןפרַאד ןלעװ רימ יא ןזָאלּפָא זנוא ןעמ טעוו

 .ןייג זנוא טימ ךיוא !?שוװ

 -צנעפ ןכרוד קוק ַא ביג ךיא .ליפעג ןכעלמייהמוא ,ןרָאלקמוא ןַא ריּפשרעד ךיא

 עטנייוורַאפ ןיוש ןעייג יורפ ןיימ ןוא רעטומ ןיימ ,יורפ סרענדָאלָאק רעב ר"ד :רעט

 ןרעוו ייז .ףיוה ןיא ןזָאלנײרַא ייז לָאז ןעמ ןטעב ,טַאירצכימָאק ןופ טיולּפ םורַא

 ןופ ףעש םוצ רענדָאלָאק רעב ר"ד טימ ןעמַאזוצ וצ ייג ךיא .ןזָאלעגנײרַא טינ רעבָא !

 :ןגָאז רימ ןוא טַאירַאסימָאק

 זנוא ןטעב רימ ,עקנַארק וצ ןעגנַאגעג ןענעז ,רימ ןיא םיריוטקָאד ןענעז רימ -- |

 .טעברַא רעד וצ ןזָאלּפָא

 .סיוא ךיז טכַאל ףעש יײצילָאּפ רעד

 ,רעשידיי רעד רַאפ ייס ,םיריױטקָאד עקיצנייא יד ןענעז רימ זַא ,ןַאד ןגָאז רימ

 וצ ןעמענוצ זנוא טעװ ןעמ זַא ;ןָאיַאר ןופ גנורעקלעּפַאב רעכעלטסירק רעד רַאפ ייס

 ןוא ןטײקנַארק ייב ףליה רעשיניצידעמ ןָא ןָאיַאר רעצנַאג רעד טביילב ,טעברַא רעד

 ,ןלַאפסקילגמוא

 ןוא ךיז טרעּפמַא ,ךיז טגניד ,טדער ,ץעגרע טרינָאפעלעט ףעש-ייצילָאּפ רעד

 :ךעלדנע טגָאז

 ןגעמ ּםיריו?קָאד עשידיי זַא ,לעפַאב ַא ָאד זיא ןָא טנייה ןופ .לזמ טָאה ריא --

 !רעלענש .ןענייש עשיניצידעמ עלעיצעּפס ןעמוקַאב ךיוא טעװ ריא .עקנַארק וצ ןייג

 ! סוַאר

 ,יורפ סרענדָאלָאק רעב ר"ד ןוא יורפ ןוא רעטומ ןיימ ּפָא זנוא ןטלַאה רעיוט םייב

 ;טסערַא רעזנוא ןגעוו טסואוורעד ךיז ןבָאה ייז ןעוו קערש רעייז ןלייצרעד ייז

 קיצכַא ןופ עיטרַאּפ ַא ךרוד טרישרַאמ זנוא ייברַאפ .םייהַא געוו ןפיוא ןעייג רימ

 .טעציײלּפ יד ףיוא רעטערב טימ ןדיי

 ... רַאנָאּפ ןייק טעברַא ףיוא ןעייג רימ .ןעיורפ ערעזנוא סורג ַא רעביא טיג --

 רעדיינש לאלצב-יכדרמ .ד

 :ףיוא ןפע ךיא .ריט ןיא טגנילק ןעמ .דָארָאגװָאנ ףיזא םָארגָאּפ ןכָאנ געט רָאּפ ַא

 ,ענליו ןופ רעלעטשטפירש רעשיאערבעה רעטסטלע רעד ,רעדיינש לאלצב-יכדרמ

 טָאה רעכלעוו ,סקַאטניס ןוא קיטַאמַארג רעשיאערבעה ןופ רעשרָאפ רעטנַאקַאב רעד

 ,שינעטנעק-ךַארּפש רעשיאערבעה ןופ טיבעג ןפיוא רעכיב ךס ַא טכעלטנפערַאּפ

 .יֹורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,טגרָאזרַאּפ ןײרַא טמוק

 זַא ,רימ ךיז טכוד סע ןוא ,שיאעוורענ רימ וצ רע טגָאז -- ןייא ךיז טרעה --

 טַאהעג ביל ױזַא טָאה רע עכלעוו ,קיטַאמַארג רעד ןופ םיללכ עלַא טיול טינ טדער רע
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 -סיױרַא געט יד ןעמ טַאה ןזח הירא םייח רעביירש םעד זַא ,טרעהעג בָאה ךיא --

 .ןעמונעגסױרַא טעב ןופ סעוװרָאב ,בוטש ןופ גָאטרַאפ טריפעג

 .היאר ידע ,ןשטנעמ ןופ טרעהעג ךיוא סָאד בָאה'כ --

 ,רעטלַא ןַא ןיב ךיא סָאװ ןקוק טינ טעװ ןעמ ,ןעמענוצ ךימ טעװ ןעמ ,סייוו'כ ---

 רַאפ ןיב ךיא רעבָא .טבעלעגּפָא ןיוש ךיא בָאה ןבעל ןיימ .טינ ךימ טרַא סָאד רָאנ

 ַא ,קרעוו-סנבעל ןיימ ןבירשעג רָאי קיצנַאװצ-ןוא-ייווצ בָאה ךיא :טגרָאזַאב ךַאז ןייא

 ןיא סקַאטניס ןוא קיטַאמַארג רעשיאערבעה רעד ןגעוו ךוב ןכעלטפַאשנסיװ ןסיורג

 ךָאנ ןבילבעג םיוק רימ זיא'ס .ןכַארּפש עשילַאטנעירָא ענעדישרַאפ טימ ךיילגרַאּפ

 ,ןקידנערַאפ וצ ךעלטייז עקינייא

 ,םיא ךיא טסיירט -- קרעוו רעייא ןקידנע ה"יא טעװ ריא --

 ;סױרַא םיא טפלעה יורפ ןייז .טגרָאזרַאפ טקוק רעדיינש לאלצב-יכדרמ

 ןייג ןריולרַאפ טעוו ,וצ םיא ןעמ טמענ רעמָאט ,ארומ טָאה לאלצב-יכדרמ --

 ,ןבעל ַא טעברַאעג טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,ךוב ןייז טפַאשנסיוו רעשיאערבעה רעד רַאפ

 םעד ןיא ןַאמ ןיימ סױרַא טפלעה ?טּפירקסונַאמ ןייז ןטלַאהַאבסיױא ריא טנעק רשפא

 : .ןינע

 '/םירפס יד ןשיװצ טּפירקסונַאמ סָאד ןטלַאהַאּב וצ יאדכ זיא סע ,ןיימ ךיא ---

 ואוו ,ןסיו ריא טעוװ ,העש עטוג יד ןעמוק טעװ סע זַא ,קעטָאילביב-ןושַארטס ןופ

 ךָאד טעװ -- טרעשַאב ןייז טינ זנוא םולשו סח טעװ סע ביוא .ןעמענוצסױרַא סע

 ןוא קעטָאילביב-ןושַארטס ןופ םירפס יד ןשיוװצ ןרעטעלב זיא סע ןעוו ,זיא סע רעוו

 .קרעוו רעייא ןעניפעגּפָא טעװ דע

 ,קעטָאילביב -ןושַארטס ןיא רעכיג ןייג רימָאל ,יורפ ןייז וצ רע טגָאז ,םוק --

 6 ...טּפירקסונַאמ סָאד ןעװעטַאר

 ןרעדיינש לאלצב-יכדרמ ןעזעג טָאה ןעמ זַא ,טלייצרעד רימ ןעמ טָאה רעטעּפש

 .ןסַאג יד רעמעזעב טימ טרעקעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי סעיטרַאּפ ןיא

 םיא 1941 רעבמעטּפעס ןט6 םעד ןעמ טָאה ,טלייצרעד טָאה ןעמ יװ םעד טיול

 ,רַאנָאּפ ןייק טריפעגסױרַא

 -ןושַארטס רענעזעוועג רעד ןופ רעכיב יד ןשיווצ לָאמַא ךָאנ ןעמ טעוװו רשפא
 סָאװ ,טּפירקסונַאמ סָאד ,רעלעטשטפירש ןופ טּפירקסונַאמ סָאד ןעניפעג קעטָאילביב

 5 : : .ןבעל ןייז ןופ רעבושח ןעוועג םיא זיא

 ןעלהשמ םורג וש .ח

 יד לָאטיּפש ןבענ ךיא ןגעגַאב ,דָארָאגװָאנ ףיוא םָארגָאּפ ןכָאנ געט רָאּפ ַא

 .קָאסַאב השמ רעטכיד ןופ רעטומ

 ,ריא ךיא גָאז -- זנוא ףיוא ןעמיקעגנָא ןרָאי עטוג --

 -ַאגרָא ,טרבחעג לָאמַא ךיז ,ןעלהשמ ט:עקעג ךָאד טָאה ריא ,טסייוו ריא --

 :רעקַאסָאב ףיוא לרעמיצ ןיא רעדיל ןעמַאזוצ טנעיילעג ...ןטַארעפער ...סעיצַאזינ

 ךיא .טגָאזעג טינרָאג םיא ךיא בָאה ,לארשי ץרא ןייק ןרָאפעג זיא רֶע ןעוו ,..לצעלּפ

 ןעוועג זיא סע ..ץרַאה סעמַאמ ַא ,ךָאד טסייו ריא רָאנ .טרעטשעג טינ םיא בָאה

 ןיא זיא רע ,ךעלקילג ךיא ןיב טנייה רעבָא ...רעווש ןעוועג ,ךיז ןדיישעצ וצ רעווש

 .החּפשמ רעצנַאג רעזנוא ןופ ןבעלרעביא ש:ַאכ רע טעװ רשפא .לארשי ץרא
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 ןיא ןעז םיא טימ ךָאנ ךיז טעװ ריא .טומ םעד ןרילרַאפ טינ ףרַאד ןעמ --

 .ןדיירפ

 ..תחנ עלעסיב ַא וצ ןבעלרעד ךָאנ טעװ ןעמ יצ סייוו רעוו ?סייוו רעוו ---

 טלָאז ,ןבעלרעביא טעוװ ריא ביוא זיא ,רערעגניי ַא ךָאנ ךָאד טייז ריא ,ריא רשפא

 ןיימ רַאפ סורג ַא רימ ןופ רעביא טיג ןוא ,םיצובק יד ןיא טרָאד ןכוזפיוא םיא ריא

 ...לארשי ץרא ןיא ןעלהשמ

 : ןעלזדניא ייווצ

 סָאד) 1941 רעבמעטּפעס ןט6 זי ינוי ןטס22 ןופ ,םישדח עקינייא ןופ ךשמ ןיא
 ןיא ןעוועג ןענעז (ָאטעג רענליוו םעד ןריזינַאגרָא ןזיב ענליוו ןעמעננייא םעד ןופ טסייה
 ךיז ןבָאה ןדיי ואו ןכעל שידיי ַא טריסלוּפ טָאה סע ואוו ,ןטקנוּפ ייווצ ענליוו
 ןופ) 6 סַאג-ןושַארטס ףיוה רעד :ןעוועג זיא סָאד .סיינ ךיז טלייצרעד ןוא טלמַאזעג
 .סַאג ענלַאװַאז ףיוא לָאטיּפש רעשיטָאטש רעשידיי רעד ןוא (טַאר-ןדיי

 ןפיוה עלַארטנעצ יד ןופ ענייא ןעוועג ,6 סַאג ןושַארטס זיא ,ָאטעג ןיא רעטעּפש

 ןטנעמָאמ ענעביוהרעד ךיוא ןוא עשיגַארט טליּפשענּפָא ךיז ןבָאה סע ואוו ,ָאטעג ןופ

 .(ָאטעג םעד ברע ףיוה-טאר-ןדיי) 6 סאנושַארטס ףיוא .א

 קידנעטש טָאה ףיוה רעד .טַאר-ןדיי ןטשרע ןופ ץנעדיזער יד ןעוועג זיא סָאד

 טימ טעברַא רעד וצ ןייג ןליוו סָאװ ,עלַא ןדלעמ ךיז ןגעלפ ָאד .ןשטנעמ ןופ טכָאקעג

 ןרעה וצ ךיז ןּפַאכנרַא עקיריגינ םתס ןגעלפ ָאד ,ןענייש ןגירק ֹוצ גנונעפָאה רעד

 טלעג סָאד ןעגנערבפיונוצ ןעמ טגעלפ ָאד .סױרַא ןיוש ןענעז תורזג עיינ עכלעוו ,סיינ

 ףיוא "ןגנולעטשַאב, טימ ןעמוק ןשטייד יד ןגעלפ ָאד ,עיצובירטנָאק ןופ דלָאג ןוא

 .רעטעברַא

 -לעוו ,דימשדלָאג .י .א רעטכיד םעד ןפָארטעג לָאמ עקינייא ךיא .בָאה ָאד

 .טנעה-ָאּפַאטסעג יד ןופ ןעמוקעגמוא רעטטּפש זיא רעכ

 -רַאפ זוא עטריפעגסיורַא יד ןגעוו תועידי ןלַאװק ערעכיז ןופ ןעמוקנָא ןגעלפ ָאד

 .קכבעטיוו ןוא קסנימ םורַא ןעזעג ייז טשרמולכמ ןבָאה םירעיוּפ זַא ,ענעדנואווש

 כָאד זַא קידנעניימ ,ןסַאג יד ףיוא שינעּפַאכ תעב ,ןדיי ןפיולנירַא ךיוא וגעלפ וצרעהַא

 ןשטנעמ עקילעפוצ ךס ַא ךיוא ןענעז ָאד ...ךיז ןעװעטַאר םיצ "חבזמה-תונרק, ןענעז

 .טַאר-ןדיי ןטשרע ןופ עיצַאדיווקיל רעד תעשב ןרָאװעג טּפעלשעגטימ

 לָאטיּפש ןשידִיי ןיא - .ב

 טימ רָאנ ןייג טנעקעג ןעמ טָאה ,טנַאקַאב יװ ,טָאטש ןופ ןסַאג יד ףיוא

 -ייז וצ ןייג וצ טכער טַאהעג ןבָאה םיריוטקָאד לָאטיּפש עשידיי יד .ןענייש-סטעברַא

 ,ןענייש ןעמוקַאב םיריוטקָאד ערעדנַא ךיוא ןבָאה רעטעּפש .טעברַא רעשיניצידעמ רע
 -עמ,  עקיזָאד יד .לָאטיּפש ןיא ךיוא ןוא ןטיזיוִו ףיוא עקנַארק יד וצ ןייג ןגעמ יז זַא



 עשידיי יד ,ךלעצ רָאטקָאד-סבַאטש ןשטייד םייב טלעוּפעגסיױא טָאה ?ןענייש עשיניציד

 טנרעלעג ןרָאי עקילָאמַא ןיא טָאה עכלעוו ,םעלָאכ עבול ר"ד יורפ ,ןרעניצידעמ

 .רָאטקָאד:סבַאטש רעשטייד רעד ואוו טעטיסרעווינוא ןבלעז ןיא דנַאלשטייד ןיא

 ךיז ןבעגעגרעביא ,לָאטיּפש ןשידיי ןיא ןעלמַאז םיריוטקָאד עשידיי עלַא ךיז ןגעלפ

 / -טּפיוה רעד .סָאידַאר עמייהעג ןופ עטרעהעגרעטנוא ןוא ןטנעיצַאּפ ןופ עטרעהעג סיינ

 -שַאי רָאטקָאד רעטנַאקַאב רעד ןעוועג זיא תועידייָאידַאר ןבעגרעביא ןיא רעטסיימ

 וצרעד טגעלפ ,ןטַאקינומָאקדָאידַאר עלַא קינייװנסיױא ףיוא ןסיוו טגעלפ רעכלעוו ,ןאפ

 * .צטלמַאזעגפיוא יד רַאפ ןענעכייצ גָאט ןדעי טגעלפ ןוא תופסוה ענעגייא ןגיילוצ ךיוא

 ןבעגּפָא ןטכירַאב סגירק יד טגעלפ רע .סעיצַארעּפָא-סגירק יד ןופ סעּפַאמ םיריוטקָאד

 ,ןסקַאװ טגעלפ סרערעהוצ עלַא ייב גנורעטסיײגַאב יד .עיצַאטלַאזקע ןוא תובהלתה טימ

 -יויד עשטייד רעקילדנעצ ןטכירַאב ענייז ןיא גָאט ןדעי ןרעטעמשעצ טגעלפ רע

 זיא גירק ןופ עיגעטַארטס יד .ןעקנַאט רעטנזיוט ןוא ןענַאלּפָארײא רעטרעדנוה ,סעיז

 םידַאמ רעסיורג ַא .טיכנָארב ןכעלנעוועג ַא ןופ זָאנגַאיד ַא יו רָאלק םיא רָאפ ןעוועג

 ,שטיווָאשריג השמ רָאטקָאד רענליוו רעטנַאקַאב רעד ןעוועג ךיוא זיא תועידי עטוג ןופ

 : ערעייז ןשיווצ ןגָארטעצ ןוא טרעטנומרעד םייה ַא ןייגעצ ךיז ןגעלפ םיריױטקָאד יד

 ןבעגוצ סעּפע ןוא טנַאלַאט ןייז טול רענייא רעדעי .תועידי עכעליירפ יד ןטנעיצַאּפ

 ?ןטַאקינומָאק-לָאטיּפש , יד ןפורנָא סע ןעמ טגעלפ טָאטש ןיא .תורעשה ענעגייא

 תועידי עטוג טימ ןטַאקינומָאק-עיזַאטנַאפ ענױזַא טרעמעג ךיז ןבָאה סע זעװ

 -רַא רעד וצ ןעגנַאגעג טינ ןענעז ןדיי ןעוו ,געט-גָאטנוז יד ןיא ,ָאטעג ןיא לעיצעּפס)

 ןליו ןדיי) ןטַאקינומָאק-ָא'וויי ןבעגעג ןעמָאנ ַא יז ןעמ טָאה (ָאטעג ןרעסיוא טעב

 ,(...יֹוזַגג

 : א 4

 שי
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 טָאר-ןדיי רעטשרע רעד 5

 טָא--ןדיי א-ןדנירג וצ לעּפַאב רעד

 -נעלאק ,ענליוו ןופ טנַאדנעמָאק רעשיווטיל רעד טָאה 1941 ילוי געט עטשרע יד

 ךָאנ טשרָאקָא ןעוועג זיא בר רעד .דירפ לאומש ברה ךיז וצ ןפור טקישעג ,ַארד

 זיא .סופוצ ןייג טנעקעג טינ רע טָאה ,("טקרַאפניא,) טײקנַארק-ץרַאה רערעווש ַא

 שמש-טָאטש רעד הלודג הקדצ ןופ עקשטירב ַא ףיוא ןרָאפ וצ םיא וצ ןעמוקעג

 .טנַאדנעמָאק םוצ ןרָאפעגקעװַא ןענעז ייז ןוא ,ןָאדרָאג

 ןיא טַאר-ןדיי ַא ןלעטשפיונוצ ,גַארטּפױא םעד ןעמוקַאב טָאה דירפ לאומש ברה

 ,םיא טימ ןריפנָא

 טינ רע ןעק טײקנַארק ןייז בילוצ זַא ,טרעפטנעעג טָאה דירפ לאומש ברה

 ןלעטשרָאפ םיא ןוא עטסיל ַא ןלעטשפיונוצ טעװ רע רָאנ ,טַאר-ןדיי ןטימ ןריפנָא

 םיחילש ענעדישרַאפ ךרוד ןעוועג עידומ םעד ןגעוו דירפ לאומש ברה טָאה ןַאד

 ןיא סרעייטשרָאפ ןקיש וצ ייז ןטעבעג ןוא ןזיירק עשידיי עכעלטפַאשלעזעג עלַא

 .טַאר-ןדיי

 ? טַאר-ןדיי ןשטייד ןיא ןייג ןעמ ףרַאד יצ

 ."ןויצ-ילעוּפ קָאלב ןופ ןַאמטַאר םענעזעוועג ַא וצ סלַא ,ןעמוקעג רימ וצ זיא'ס

 טַאר-ןדיי ןופ רעדנירג יד זופ ןעמָאנ ןיא חילש ַא ,טַארטסיגַאמ רענליוו ןיא תודחאתה

 ןקידנטעברַא ןופ רעגַאל םעד טַאר-ןדיי ןיא ןטערטרַאפ לָאז ךיא ,גנודנעוו רעד טימ

 ,לארשי ץרא

 ןענעק ןלעװ ייז זַא ,ןביולג טַאר-ןדיי ןופ רעדנירג יד :טרעלקרעד רימ טָאה רע

 וצ ןדיי ןלעטשוצ ןיילַא ןלעוװ ייז סָאװ םעד ךרוד שינעּפַאכ-סטעברַא יד ןרילוגער

 יענײש-סטעברַא ייז רַאפ ןעמוקַאב וצ ןכעלגעמרעד טעװ סע סָאװ ,טעברַא רעד

 ןשינעדניװשרַאפ ןופ ןטיהרַאפ ןוא טעברַא רעד וצ טקישעג ןרעוװ ייז ואוו ןסיוו

 ןופ םירבח עקידנריפנָא יד ןופ גנוטַארַאב ערעגנע ןַא ןפורעגפיונוצ ךיילג בָאה'כ

 יד ואוו) ןסַאג יד ךרוד ךיז ןבָאה ןענייש ןָא ."(.ס.צ) ןויצ-ילעוּפ , ןוא "תודחאתה;

 -יצניצ היעשי ,עזָאר-קינייו ילתפנ םירבח יד ןסירעגכרוד (טרעיולעג ןבָאה סרעּפַאכ

 ןייג :עגַארפ יד ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא סע .עקינייא ךָאנ ןוא שטיוװָאנָארַא ,סוטַאנ

 ?גנולעטש רעזנוא ןייז ףרַאד יװ ?טַאר-ןדיי ןיא ןייג טינ רעדָא

 ךרוד ןעמ טעװ רשפא .,ןוויטָאמ יד טדערעג ןבָאה טַאר-ךדיי ןיא ןייג ָאי ןרַאפ

 ?תושיגנ עשטייד יד ןרעדניל וצ ידכב ,ןָאטּפױא סעּפע ץנַאטנעזערּפער רעשידיי ַא

 ?ןטיהרַאפ סעּפע ןענעק ןעמ טעוװ רשפא
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 ןייז ץָארט ,טעװ רע זַא ,ןויטָאמ יד טדערעג ןבָאה טַאר"ןדיי ןיא ןייג ןגעק

 טַאר-ןדיי רעד .ָאּפַאטסעג ןופ טנעמורטסניא ןַא ןיא ןרעוװ טלדנַאװרַאפ ,ןליוו ןטסעב
 ןעגנורעדָאפ ןופ .טכַאמ רעשטייד רעד ןיפ ןעגנו:שדרָארַאפ עלַא ןליפסיוא ןזומ טעװ

 טינ ןטַאטלוזער עקידתושממ ןייק ןדיי יד ןלעװ ןשטייד יד ייב ןצנעוורעטניא ןוא

 -רַאפ .םַארגָארּפ ריא ןריפסיוא טנעװקעסנָאק טעװ טכַאמ-רעלכיה יד לייוו ,ןבָאה

 -סגנוטכינרַאפ עריא ןריפוצסיוא ןרעטכײלרַאּפ ריא ךָאנ טעװ טַאר-ןדיי רעד ,טרעק

 ,טעברַא רענעפורעג-ױזַא רעד וצ טלעטשעגוצ ןרעו ןײלַא ןדיי ךרוד ןלעוו ןדיי :ןליצ

 .קירוצ טינ ךעלנײשרַאװ ןיוש ךיז טרעק ןעמ רעכלעוו ןופ

 רעד טגיזעג טָאה ףוסל .תועד-יקולח עפיט עגנַארפ רעד ןיא ןעוועג ןענעז סע

 ןעוװװעג ןענעז סע עכלעוו ןשיוװצ ,טַאר-ןדִיי ןיא ןייג ןופ רענגעק יד ןופ גנַאגוצ

 ןיא םישזער ןשטייד לטיּפַאק ַא טכַאמעגכרוד ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ;בגא ךרד

 : ןלױּפ ןופ ענָאז-עיצַאּפוקָא רעד ןיא רעדָא ,רעגַאל-ןעגנַאפעג

 -ילֲאּפ יד סלַא תודחאְתה ןוא .ס.צ-ןויצ-ילעוּפ זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע

 ,טַאר-ןדיי ןיא םירבח ןייק טינ ןקיש -- לארשי ץרא ןקידנטעברַא ןופ ןעײטרַאּפ עשיט

 ןריזינַאגרָא ןופ םינפוא ,ןעגנוריּפורג ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאזוצ ,ןכוז רעבָא ןלעוו יז

 עקידנעמוקנָא יד ןגָאוטוצכרוד םיא ןכעלגעמרעד וצ ידכב ,ץוביק ןשידיי רענליוו םעד

 י ,ןטייצ ערעווש

 טעדנירגעג טרעװ טארױדיי רעד

 ןיא ןייג וצ תוקפס ןעװעג ןעגנוריּפורג ערעדנַא ייב ךיוא זענעז סע ,סיוא טזייוו

 רעד טָאה גנוציזיסגנודנירג רעד ףיוא :טלייצרעד טָאה ןעמ .טינ רעדָא טַאר-ןדיי

 ןוא עטלמַאזרַאפ יד וצ עדער עקידנריר ַא ןטלַאהעג ינושרג ןושרג רָאטקָאד רעטלַא

 וצ םעד ךרוד ןעז ןוא טַאר-ןדיי ןיא ןייגוצנײרַא ,תוקפס ערעייז ץָארט ,ייז ןפורעג

 | ,ךיז טזָאל סע סָאװ טימ ןדיי ןפלעה

 .ינושרג ןושרג רָאטקָאד ןטימ שארב טַאר-ןדיי ַא ןפַאשעג טרעװ סע

 ידכב ,ַארדנעלַאק וצ ןוָאכעג דירפ לאומש ברה זיא טַאר-דיי ןופ לטעצ ןטימ

 .עטסיל יד ןקיטעטשַאב וצ

 -ַאב ךיז טנעקעג טינ רעטלע ןפיט- ןייז בילוצ טָאה ינושרג ןושרג רָאטקָאד

 .רעציזרָאפ סלַא טגָאזעגּפָא ךיז רע טָאה ,טַאר-ןדיי ןופ ןטעברַא יד ןיא ןקילײט

 -עג ךיז ןבָאה םיא ןופ שארב ןוא טריזינַאגרָאער טַאר-ןדיי רעד ךיז טָאה ןַאד

 לָאטַאנַא רעינעשזניא ןוא ,קירבַאפ-לייא רעד ןופ ,יקצָארט לואש רעינעשזניא טלעטש

 : ,דירפ

 ץוח ַא ,רעדילגטימ קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ בורק טלייצעג טַאר-ןדיי רעד טָאה ףוסל

 .רעפלעהטימ לָאצ עסיוועג ַא טַאר-ןדיי םייב טעברַאעג ןבָאה ייז

 קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ יד ןופ עטסיל יד זיא ,העוט טינ ךימ ןיב ךיא טייוו יו ףיוא

 :עקידנגלָאֿפ ןעוועג רעדילגטימ

 .יקסנושַאי ירָאגירג 5 | ,יקצָארט לואש 'שזניא 1
 : .ןַאמפָאה 6 .לוואש ןופ יקסוװָאכוטעיּפ לאומש ;2
 ,דַאבַאש ףסוי ,ןאק סחנּפ  װדַא - 3
 ,קורק רעזייל .ןַאמשיפ לאו 4
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 .יקסנילברעוו לארשי .18 ! ,יקציוװָאנַאקלימ יתבש 'װדַא 9

 .ןָאסלענעצַאק 'װדַא .19 | ,רפוס !װדַא .0
 .בוש ברה 9 .יקסנָארוװַאג:דַאבַאש עזָאר ר"ד ,1

 ,דרַאבגנַאל .א 1 .דניקלַאז םהרבא .2
 ,סילדעס והילא ר"ד 2 .םעלָאכ עבול ר"ד יורפ .3
 .אדיפארט םייח ,2 ,דירפ לָאטַאנַא 'שזניא ,4

 ,שטיװָאלָארס 'װדַא 4 .רונשדייז םהרבא .5
 - ,יגושרג ןושרג ר"ד .5 .יקצינלָאקש 6

 .סנרּפ סירָאב װדַא .7

 ,ענסַארק ,רעביל ר"ד ,שטיװָאניבַאר ,ץכ ברה קיטעט ןעוועג ןענעז טַאדזןדִיי ןיא

 יד ןופ דילגטימ ןעוועג ךיוא זיא ייז ןופ רעצימע זַא ,ךעלגעמ) ןייטשרעבליז י'װדַא

 .(קיצנַאוװצ-ןוא-ףניפ

 הךס ַא ןזיװעגסױרַא טָאה רע זַא ,טלייצרעד ןעמ טָאה ןטרַאבגנַאל .א ןגעו

 .טַאר-ןדיי ןיא טעברַא ןייז תעשב טייקיליװרעפּפָא ןוא שפנ-תוריסמ

 .טַאר-ןדיי ןופ דילגטימ רעקיטעט ןייק ןעװעג טינ זיא יקסדָאגיװ בקעי ר"ד

 טביולגעג טינ טָאה רע לייוו רעדָא -- רעטלע ןפיט ןייז בילוצ ןעוועג סָאד זיא יצ

 זיא -- םישזערייצַאנ ןרעטנוא טַאר-ןדיי ַא ןופ גנוקיטכערַאב-ץנעטסיזקע רעד ןינ

 םיא וצ טּפָא רעבָא ןגעלפ טַאר-ןדיי ןופ רעדילגטימ יד ;ןרעפטנע וצ רעווש רימ

 .סעיצַאוטיס ערעווש ןיא ןעלדנַאה וצ ױזַא יו ,הצע ןַא ןגערפ ןעמ'ק

 -ָאילביב ןופ ףיוה) 6 רעמונ סַאג-ןושַארטס ןעוועג זיא טַאר-ןדיי ןופ ףיוה רעד

 .(הלכשה יציפמ זופ קעט

 טעברַא וצ ןעגנולעטשוצ ,עיצובירטנַאק

 ןוא טַאר-ןדיי ןופ רעייטשרָאפ יד ןפוררַאפ רערומ טָאה 1941 טסוגיױא ןט6 םעד

 ףניפ ןופ עיצובירטנָאק ַא ןלעטשוצ טַאר-ןדיי רעד ףרַאד ןגרָאמ זיב זַא ,ןדלָאמעג

 רעצנַאג רעד טעװ טינ ביוא -- (ירפ ןיינ זיב לבור ןָאילימ ייווצ ןופרעד) לבור ןָאילימ

 .טַאה-ןדיי ןיא קינַאּפ עקידלַאװג ַא ןענַאטשטנַא זיא סע .ןרעװ ןסָאשעגסיוא טַאר-ןדיי

 ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןטעטימָאק-ןסַאג ןפַאשעג ןהעש עקינייא ןיא ןַאטנָאּפס ןבָאה ןדיי

 זיא ְךָאֵד .ןכַאז-טרעוו ,סרעגייז ,דלָאג ,טלעג ,עיצובירטנָאק יד טלמַאזעג שינעלייא

 דטַײיּפ ןרָאװעג ןסָאשרעד ןַאד ןענעז .עמוס עצנַאג יד טיירג ןעוועג טינ ןגרָאמ ףיוא

 .רעטייוו טרעיודעג ןבָאה ןעגנולמַאז-עיצובירטנָאק יד .קודק רעזייל ןוא יקסווָאכ

 לָאצ עטרעדָאפעג ַא ןגרָאמירּפ ןדעי ןלעטשוצ ןזומ ךיוא טגעלפ טַאר-ןדיי רעד

 וצ טלעטשעג ךיז קיליוויירפ ןדִיי יד ןבָאה הליחתכל .טעברַא-סגנַאװצ רעשטייד וצ ןדיי

 ןבָאה ןסַאג ןוא ןפיוה ;טַאר-ןדיי ןופ טכיזפיוא ןרעטנוא ןעגנוקישסיורַא-טעברַא יד

 רעד וצ רענעמ ענייז ןקיש לָאז זיוה סעדעי ןעוו ,עייר ַא ךיז ןשיווצ טלעטשעגנייא

 : ,טעברַא

 םעד ץָארט ,טרעהעגפיוא טינ ןבָאה ןשינעדניױושרַאפ ןוא ןשינעּפַאכ יד רעבָא

 -עגוצ ליד ןגעוו ךיוא ןוא ,רעטעברַא עשידיי טלעטשעגוצ טָאה טַאר-ןדיי רעד סָאװ

 ןלעוו ייז יצ ןוא ,טקישעג ןרעװ ייז ואוו ,ןסַױװו קידנעטש טינ ןעמ .טגעלפ עטקיש
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 -סױרַא-טעברַא יד וצ קיליוויירפ ךיז ןלעטש וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ןדיי .ןעמוקקירוצ

 -יו בקעי ר"ד רעטלַא רעד זַא ,טלייצרעד ךיוא טָאה ןעמ .טַאר-ןדיי ןופ ןעגנוקיש

 ןעמ ןמז לכ ,טעברַא רעד וצ ןשטנעמ וקיש וצ טינ טַאר-ןדיי םעד טנרָאװ יקסדָאג

 .ןעמוקקירוצ ייז ןלעו יצ ןוא ןעייג ייז ואוו ,טינ סייוו

 טַאה-ןדיי ןטשרע ןופ ףוס רעשיגַארט

 טײרּפשרַאפ םעצולּפ ךיז ןבָאה ןטייקכעלגעמ-עיצַאקינומָאק ערעווש יד ץָארט

 -עז בוש ברה ןוא יקסנילברעוו לארשי זַא ,גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד ןשיווצ ןעגנַאלק

 טייצ רעד וצ ןלעטשוצ טינ ןרַאפ ףָארטש סלַא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענ

 .עיצובירטנָאק עטרעדָאפעג יד

 -ָאל ןיא ןפליהעג ייווצ טימ גרעבנענייווש ןיירַא זיא 1941 רעבמעטּפעס ןט2 םעד

 טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,יד עלַא טנעו יד ייב טלעטשעגסיוא ןוא טַאר-ןדיי ןופ לַאק

 ןענעז רעמ ,הסיפת רעקשיקול ןיא ייז טקִישענּפָא ןוא ןדיי ןצכעז ןבילקעגסיוא ,ןענופעג

 .ןעמוקעגקירוצ טינ ןיוש ייז

 ,יקצָארט לואש  טרַאבגנַאל ,ןָאק סחנּפ : ןעװװעג ןענעז ענעמונעגוצ יד ןשיווצ

 .ערעדנַא ןֹוא ןָאסלענעצַאק .ודַא ,דַאבַאש ףסוי ,ענסַארק

 .ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא טָאה טַאר-ןדיי רעד

 עכלעוו ייב ,ןדנעטשמוא יד ןגעוו טריסרוק רעטעּפש ןבָאה ןעגנַאלק ענעדישרַאפ

 .טַאר-ןדיי ןטשרע ןופ ןדיי יד ןעמוקעגמוא ןענעז'ס

 -ןדיי ןיא ןרָאװעג טרינימָאנ ָאּפַאטסעג ךרוד זיא ָאטעג ןיא ןיײירַא זיא ןעמ ןעוו

 ,יקציוָאנַאקלימ .וודַא ,יקסנושַאי ירָאגירג טריטּפָאָאק טָאה רע .דירפ לָאטַאנַא טַאר

 .ןַאמשיּפ ןוא ןַאמכוג .שזניא

 - .טַאו-ןדיי ןופ רַאטערקעס רעד טייצ עטשרע יד ןעוועג זיא רונשדייז םהרבַא

 עטנָאמרעדנביױא יד ןרָאװעג טרינימָאנ ןענעז סע ױזַא יװ ,ןפוא םעד ןגעוו ךיוא

 ןופ טייקשיטנעטייא יד ,ןעגנַאלק ענעדישרַאפ טריסרוק ןבָאה ,רעדילגטימ-טַאר-ןדיי

 .ןלעטשוצטסעפ ןעמוקעגסיוא טינ רימ זיא סע עכלעוו
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 שש א 2 א א י.י

 יקסדָאגיװ בקעי ר"ד ןופ טוט רעד 6
 םוטנדיי רענליוו ןופ דעלדנַאטשרעדיװ רעטשרע

 יקסדָאניװ ר"ד טימ שינעגעגַאב עטצעל יד

 ךיא בָאה ,גירק ןשיטעװָאס-שטייד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןכָאװ רָאּפ ַא ,1941 ינוי

 -עג רע זיא ,רָאי 86 ןופ גלפומ-ןקז ַא .לָאמ ןטצעל םוצ יקסדָאגיװ בקעי ר"ד ןעזעג

 ךיוא ןוא ,טלסיירטעג ךיז טָאה ּפָאק רעיורג-זיירג ןייז רָאנ ,ןבעל טימ לופ ךָאנ ןעוו

 זיא םיטש ןייז ןוא ;לָאמַא יו ,ןקעטש םעד ןטלַאהעג טסעפ טינ ןיוש ןבָאה טנעה יד

 ,קידרעטיצ ץנַאג ןעוועג ןיוש

 טרָאד .סַאג-רענליוו ףיוא ,לדנטרעג םייב ,לצעלּפ ןפיוא טנגעגַאב ךיז ןבָאה רימ '

 יד קידנעטש ןטלַאהּפָא םיא ןגעלפ ןטרָאד .ןריצַאּפש וצ טַאהעג ביל דימת רע טָאה

 ןוא רעלדנעהניילק ,תוכאלמ-ילעב ,רעבייוו-קרַאמ ,סנירעלדנעה-שיפ עשידיי רענליוו

 .שפנ-תמגע רעייז ןלייצרעד ןוא ,ץרַאה רעטיב רעייז םיא רַאפ ןסיגסיוא

 בקעי ר"ד .ןשינעעשעג-סגירק ןופ גנוטרַאװרעד טימ לופ ןעוועג זיא טפול יד

 : טגרָאזרַאפ רעייז לָאמ סָאד ןעוועג זיא ,טסימיטּפָא רעקיביײא רעד ,יקסדָאגיױװ

 רעזנוא ןעיצרַאפ סנקלָאװ ערעווש ,ערעווש ;סערַאמכ ערעווש ,ערעווש ןעייג סע --

 ןָאטעג ףרָאװ ַא רע טָאה םעצולּפ ןוא -- ןײלַא ךיז וצ יװ ,טגָאזעג רע טָאה -- למיה

 ךיא עכלעוו ןוא ,טלַאהניא ריא טימ טלמוטעצ יװ ,ךימ טָאה עכלעוו ,עגַארפ ַא סעּפע

 : ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןוא ָאטעג ןיא לָאמניײא טינ טנָאמרעד ךיז בָאה

 טָאה רע ןעמעוו ,ןעמעלַא ןפור וצ ןעוועג גהונ ךיז רע טָאה ױזַא) דניק ןיימ ---

 ןעוועג זיא רע ואוו ,ןיירַאפ-ןטנעדוטס ןשידיי ןיא טייקיטעט רעד ןופ ךָאנ טנעקעג

 טסעוו וד :גָאז .ןטייצ ערעווש א סע ,דניק ןיימ (רעציזרָאפ-ןרע .רעטבילַאב (רעד

 ?ערעל רעזנוא ןעקנעדעג

 םיא טלגניר סָאװ ,םלוע ןרַאבעזמוא זסיורג ַא ךיז רַאפ ןעזעג טלָאװ רע יװ ןוא

 : ןײרַא ללח ןיא עגַארפ ןייז טרזחשגרעביא רע טָאה ,םורַא

 ? ערעל רעזנוא ןעקנעדעג טעוו ריא ,טגָאז ,רעדניק --

 -לרוג עשיטסימ ַא סעּפע טריּפשרעד בָאָה ךיא .רעטיצ ַא סעּפע ךרוד רימ זיא סע

 יד ןופ רענייא סלַא ,לָאמַאטימ טריּפשרעד ךיז בָאה ךיא .רעטרעוו ענייז ןיא טייקיד

 ןייז טעדנעװ ענליוו ןשידיי ןופ עטַאט רעטלַא רעד עכלעוו וצ ,רעדניק ערַאבעזמוא

 -- "רימ,.ןושלב ליומ ןיימ ןופ ןסירעגסיורַא ךיז טָאה הבושת ַא ןוא -- עגַארפ

 : ! ערעל יד ןעקנעדעג ןלעװ רימ ,רָאטקָאד --

 םורַא טקוקעג ,טנַאה עפייטש ךָאד ןוא עקידנעלסיײרט ןייז ןבעגעג .רימ טָאה רע

 : עגַארפ רעד טימ ךיז טנגעזעג ןוא טנעקרעד טינ ךימ טלָאװ רע יוװ ,םורַא ןוא

 ? ערעל רעזנוא ןסעגרַאפ טינ ריא טעוװ ,רעּדניק ,רעדניק --

45 



 ןופ לדנטרעג םייב טלַאפסַא ןרעביא ןקעטש ןטימ קידנּפַאלק קעװַא זיא רע ןוא

 ןטפול רעד ןיא ןוא -- טירט ענייז טכליהעג ןטייוו ןופ ךָאנ ןבָאה סע .סַאג רענליוו

 ! "ערעל רעזנוא , : רעטרעוו עקידלרוג ,ערעווש ןעגנאהעג יװ ןענעז

 רַאפ ןוא לדנטרעג םייב לקנעב ןפיוא טצעזעג ךיז ךיא בָאה רעטלמוטעצ ַא יו

 ןעגנורעייפ ןופ רעדליב רעקילדנעצ ,רעקילדנעצ ןפָאלעגיײברַאפ ןענעז ןגיוא עניימ

 יקסדָאגיװ בקעי ר"ד עכלעוו ןיא ,סעיצַארטסנָאמעד-סקלָאפ ןוא ןעגנוזעלרָאפ ,ןעגניטימ

 ,.להקה-שאר ריא ןוא ענליוו רעשידיי רעֶד ןופ רעייטשרָאפ סלַא ןעמונעג לײטנָא טָאה

 יש

 -צאוו, עטמירַאב יד ןופ ,ןבעל-ןטנעדוטס ןופ ענעצס ַא טנָאמרעד רימ ךיז טָאה'ס

 ןזָאל טינ ןגעלפ ןטנעדוטס עשילױּפ עשיטימעסיטנַא יד .ענליוו ןיא ?געט-יקסוװוַאל

 ,סעקליּפש טימ ןכעטש ייז ןגעלפ ,קנעב עטכער יד ףיוא ןטנעדוטס עשידיי יד ןציז

 ןפרַאװאוצסױרַא :לטימ םעיינ ַא ןריציטקַארּפ וצ ןביױהעגנָא ייז ןבָאה טָא ןוא ,ןגָאלש
 --ַאקַא עשידיי יד .ןינב-סטעטיסרעווינוא ןופ רעטצנעפ יד ךרוד ןטנעדוטס עשידיי יד
 ןבעל .ץושטסבלעז ןימ ַא ןפַאשעג ןוא ןזָאל וצ טינ ךיז ןסָאלשַאב ןבָאה רעקימעד

 יד ןשיווצ ףמַאק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,סָאג" עקצַאוװָאלס ףיוא ,טעטיסרעווינוא ןופ ןינב

 טימ ןפרָאװַאב זנוא ןבָאה עכלעוו ,ןטנעדוטס עשיליוּפ יד ןגעק ןטנעדוטס עשידיי

 ןופ טנַאקַאבמוא םויה-דע ,ןייטש ַא .ןבלעז ןטימ טרעפטנעעג ייז ןבָאה רימ .רענייטש

 טנעדוטס םעד ,סרעריפנָא עשיטימעסיטנַא יד ןופ םענייא ןפָארײעג טָאה ,ןעמעוו

 טרעטנענרעד טָאה ןייטש רעטייווצ ַא ןוא זברַאש םעד םיא ןטלָאּפשעג ןוא ,יקסוװוַאלצַאװ

 .ףוס ןייז

 יד .ענליוו ןיא ןסעצסקע-ןדיי וצ טצונעגסיוא ןרָאװעג זיא טיוש סיקסוװַאלצַאװ

 -ןטנעדוטס ןיא טרידַאקירַאברַאפ ךיז ןוא טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבָאה ןטנעדוטס עשידיַי

 -רַאּפ ךיז ןבָאה ןטנעדוטס עשילױּפ טנזיוט רָאּפ ַא .4 סַאג עקסרַאסיוװדול ףיוא ןיירַאפ

 -וטס ןשידיי םוצ עיצַארטסנָאמעד ַא ןיא ןגיוצעג ןוא סַאגיעקצַאוװָאלס ףיוא טלמַאז

 ןרַאפ ןטנעדוטס עשידיי יד ןיא המקנ ןעמענ ןוא ןרילָאמעד וצ םיא ידכב ,ןיירַאפ ןטנעד

 .יקסווַאלצַאװ רעריפנָא רעייז ןופ טיוט

 ןעגנולקעג ןוא ןיירַאפ-ןטנעדוטס ןשידיי ןיא ןעמוקעג זיא יקסדָאגיװ בקעי ר"ד

 םעד ןציש וצ ידכב ,;יײצילָאּפ ןקישסױרַא לָאז רע זַא ,ףעש-ייצילָאּפ םוצ טרָאד ןופ

 ךיז ןביילק עכלעוו ,ןטנַארטסנַאמעד עשיטימעסיטנַא יד ןופ ןיירַאפ-ןטנעדוטס ןשידיי

 | : .ןטנעדוטס עשידיי יד ייב דָאב-טולב ַא ןכַאמ

 -סטעטיסרעווינוא ןַא זיא סָאד זַא ,טרעפטנעעג םיא טָאה ףעש-ייצילָאּפ רעד

 -ַאּפ יד ןוא עימָאנָאטױא טָאה טעטיסרעווינוא רעד .ךיז-ןשיווצ-ןטנעדוטס ןופ ןינע

 ..עימָאנָאטױא-סטעטסרעוװוינוא רעד ןיא ןשימ טינ ךיז ןעק ייציל

  ףעגנולקעג םיא וצ יקסדָאגיױװ בקעי ר"ד טָאה ןַאד

 טיול טסינעג רעכלעוו ,םייס ןשיליוּפ ןופ טַאטוּפעד ,יקסדָאגיו ר"ד ךיא --

 ךיא זַא ,עידומ ךייא ןיב טכער-סטייקכעלרירַאבמוא ןופ עיצוטיטסנָאק רעשיליוּפ רעד

 ךעמַאזוצ טיוט 65 טרַאװרעד ךיא ןוא -- ןטנעדוטס עשידיי יד ןשיווצ ןציז ביילב

 .,ליז טַיֿמ

 ןטצעל ןיא .ןטנעדוטס עשידיי יד ןשיווצ ןציז ןבילבעג זיא יקסדָאגיױו בקעי ר"ד

 יד טלגנירעגמורַא ןֿבָאה ןטנעדוטס עשיטימעסיטנַא עשיליױּפ רעטנזיוט ןעוו ,טנעמָאמ
 -נָא ןענעז ,רעטצנעפ יד ןיא רענייטש ןפרַאװ ןביוהעגנָא ןוא םייה-ןטנעדוטס עשידיי
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 זיא יקסדָאגי בקעי ר"ד .ןטנַארטסנָאמעד יד ןבירטעצ ןוא ײצילָאּפ-רעטײר ןעמוקעג

 -גיא ןבעגעג ןוא ןטנעדוטס עטעדנואוורַאפ יד ןרישזַאדנַאברַאפ ןפלעה ןבילבעג ןַאד

 סורעמונא ןגעק ףמַאק ןיא ןעלדנַאה וצ רעטייוו יו "רעדניק עביל ענייז, סעיצקורטס

 = .טעטיסרעווינוא ןיא ?סוזוַאלק

 אטילד םילשורי ןופ עטַאט רעד

 -ַאט רעד, ןעמָאנ ןטימ ענליוו ןיא ןפורעגנָא ןעמ טָאה יקסדָאגיױװ בקעי ר"ד םעד

 יד טרעּפרעקרַאפ רע טָאה טייקיטעט ןוא ןבעל ןייז ןיא ."אטילד םילשורי ןופ עט

 ןשידיי ןייז ןופ ,ץלָאטש ןשידיי ןייז ןופ ;ענליװ ןשידיי םעד ןופ סעיצידַארט עטסנעש

 .ךיז ןבעלסיוא ןשיטילָאּפ ןשידיי ןייז ןופ ןוא ףמַאק

 (1941--1855) יקסדָאגיװ בקעי רײד

 ןבעל ןייז ןופ רָאי ןצרעפ זיב .1855 רָאי ןיא קסיורבָאב ןיא ןריובעג זיא רע

 גרוברעטעּפ ןיא טקידנעעג רע טָאה 1872 רָאי ןיא .הבישי ַא ןיא טנרעלעג רע טָאה

 ,ענליוו ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה 1884 רָאי ןיא .עימעדַאקַא עשיגרוריכיָאקידעמ יד

 ,דנַאנַאכָאנ רָאי קיצפופ ןוא ןביז קיטעט ןעוועג זיא רע ואוו

 רע ןכלעוו ןופ ,זיירק-םיריוטקָאד ןשידיי םעד ןדנירג רע טפלעה 1908 רָאי ןיִא

 .רעציזרָאפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 ןופ שארב יקסדָאגיװ בקעי ר"ד טייטש ,ענליוו ןייק.טמוק לצרעה רָאדָאעט ןעוו
 רענליוו ןופ ןעמָאנ ןיא ץלַאז ןוא טיורב טימ טנגעגַאב םיא טָאה סָאװ ,עיצַאגעלעד רעד
 .םוטנדיי

 ִּש

 ךס ַא ןבָאה 1914 רָאי ןיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןכערבסיוא ןטימ
 -עיצַארגימע ןטימ ענליוו ןזָאלרַאפ םוטנדיי רענליוו ןופ סרעריפנָא ענעזעוועג יד ןופ
 ר"ד ,ןייטשניבור קחצי ברה ,יקסדָאגיװ ר"ד : ענליוו ןיא ןַאד ןענעז ןבילבעג .םָארטש
 ךיוא זיא רעטעּפש ןוא ,וָאנַאבעלק 'שזניא ,םיובנעזָאר ןושמש טַאקָאװדַא ,דַאבַאש חמצ

47 



 ןופ רעריפנָא ןַאד טרעװ יקסדָאגױו בקעי ר"ד .שטיװעלַאכימ שונייב ןעמוקעגקירוצ
 ,דובכ ןוא טיורב ןייז רַאפ טפמעק ןוא ,םוטנדיי רענליוו

 1917 רָאי ןיא רע טרעוו ןדיי ףיוא תופידר עשטייד יד ןגעק ןריטסעטָארּפ רַאפ

 ,גנוקישרַאפ וצ טריפעג םיא טָאה ןעמ ןעװ .טכַאמ רעשטייד רעד ךרוד טריטסערַא

 קידנקירדסיוא ,ןַאב םוצ טײלגַאב םיא ענליוו ןופ גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד טָאה

 רעד ןופ סעקייגַאנ יד .טכער עשידיי ןופ רעקידייטרַאפ סלַא סעיטַאּפמיס עריא םיא

 -ַאמ טָאה רעכלעוו ,םלוע ןסיורג םעד ןביירטעצ טנעקעג טינ ןבָאה ײצלָאּפ רעשטייד
 .יקסדָאגיװ בקעי ר"ד וצ ןליפעג ענייז טריטסעפינ

 ןוא רעגַאל-ןעגנַאפעג רעקסרעשט ןופ ענליוו ןייק קירוצ רע טמוק 1918 רָאי ןיא

 -רָאפ טרעוו רע .ענליוו ןיא הלהק עשידיי עשיטַארקָאמעד יד ןריזינַאגרָא וצ טערט

 ' יקסדָאגיװ בקעי ריד

 רעקסרעשט ןיא

 ,רעגַאל-ןעגנַאפעג

,7 

 ןוא ,טַארטָאטש רענליוו ןיא רעייטשרָאפ רעשידיי ןוא ,הלהק רענליוו רעד ןופ רעציז

 .טנעֶמַאלרַאּפ ןשיליוּפ ןיא טַאטוּפעד דעשידיי סלַא טלייוועג רע טרעוו 1922 רָאי ןיא

 -עט עכעלטפַאשלעזעג עשימַאניד טסרעסיוא ןַא טלקיװטנַא יקסקָאגיװ בקעי ר"ד

 ויטקַא .ענליוו ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעציזרָאפ זיא רע .טייקיט

 ןייז ּפָא רע טיג רקיעב .ןוא ןזעוו-לוש עשידיי ןוא עשיאערבעה סָאד ןעיובפיוא ןיא

 -טָאטש רענליוו ןיא ,טכער עשידִיי רַאפ ףמַאק ןשיטילָאּפ ןצלָאטש ַא רַאפ טייצ עצנַאג

 ,טנעמַאלרַאּפ ןשילױּפ ןיא ןוא ,טַאר

 רעכעלנעזרעּפ ןוא ןקידנדייל ןדֶעי וצ עביל טימ טריזִירעטקַאָרַאכ .ךיז טָאה רע

 ףמַאק ןשיטילָאּפ םעניײמעגלַא ןייז קידנריפ .ןפלעה וצ םיא טייקטיירג רעקידנעטש

 -מַאזרַאפ ףיוא ,טנעמַאלרַאּפ .ןיג ,טַאְר-טָאטש ןופ ןעגנוציז ףיוא טכער עשידיי רַאפ

 תוחילש ןוא עבַאגפיוא ןייז רַאפ ןטלַאהעג רעבָא רע טָאה -- ןעגניטימ ןוא ןעגנול
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 רעד .רעדורב ןטלוװעַאב ןדעי רַאפ ףליה ןגָארט וצ ידכב .,טונימ עדעי ןייז ןעמדיוו וצ

 רעלדנעהניילק רעזָאלהסנרּפ רעד ,הכאלמ-לעב רעטושּפ רעד ,שטנעמ-סקלָאפ רעשידיי

 -יליוּפ רעשיטימעסיטנַא רעד דצמ תורזג ליפ ױזַא טרעיולעג ןבָאה סע ןעמעוו ףייוא)

 -רַאפ וצ טביולרעד טינ טָאה ןעמ ןעמעוו ,ןירעלדנעה-שיפי עמערָא יד ,(:כַאמ רעש

 יד ןסָאלשעג טָאה ןעמ ןעמעװ רַאפ טנעדוטס רעשידיי רעד ,שיפ עילַאב ריא ןפיוק

 טריטסערַא טָאה ןעמ ןוז סנעמעוו ,עטַאט רעשידיי רעד ,טעטיסרעווינוא ןופ ןריט

 ר"ד ןיא טַאהעג ןבָאה עלַא ייז -- "טייקיטעט רעשהכולמיטנַאא ןיא טכַאדרַאפ בילוצ

 ןעמעלַא וצ ךיז טָאה סָאװ ,דניירפ םעד ןוא רעקידייטרַאפ רעייז יקסדָאגיױו בקעי

 גָאט ,דימת ןעוועג טיירג זיא סָאװ ןוא ,תוירבה-תבהַא רענעעזעג טינ ַא טימ ןגױצַאב

 .ץנעוורעטניא רעכעלנעזרעּפ טימ ןוא טאט ןוא טַאר ַא טימ ןפלעה וצ ,טכַאנ ןוא

 עלא ךרוד טעטכַאעג טסרעסיוא ןוא טבילַאב ןעוועג זיא יקסדָאגיװ בקעי ר"ד

 ןוא דיי-סקלָאפ רעד ,"רָאטקָאד סקלָאפ, רעד ןפורעג םיא טָאה ןעמ .ענליוו ןופ ןטכיש

 ,שטנעמ-סקלָאפ רעד

 .טנגוי יד ןוא רעדניק עשידיי יד טַאהעג ביל רעייז טָאה יקסדָאגיױו בקעי ר"ד

 טימ ךעלנעזרעּפ ליײטנָא ןעמענ טינ לָאז רע ואוו החמש-לוש ןייק ןעוועג טינ זיא סע

 רעדָא גנורעייפ ןייק ןּפיהרעביא טינ טגעלפ רע .רעדניק יד וצ טרָאװ ןעמערַאװ ַא

 -רַאפױטנעדוטס ןייק ,םירמוש ןופ גולפסיוא-רמועב ג"ל ןייק ,ץולחה ןופ םוקנעמַאזוצ

 .תובהלתה-טנגוי ןכױהניירַא ןוא ,ןקז רעד ,ןעמוק רע טגעלפ םוטעמוא = גנולמַאז

 . -יטסינויצ רעד ןיא ןעזעג רע טָאה ,ןעגניאיױשנָא עשיטַארקָאמעד טימ שטנעמ ַא

 -עפיד יד טקיטייװעג ןבָאה םיא .עיצַאזינַאגרָא-סקלָאפ עשידיי יד עיצַאזינַאגרָא רעש

 וװויטקַא טגעלפ רע .ןּפורג-?ב. ןוא -"א, עשיטסינויצ-ןײמעגלַא יד ןשיוװצ ןעגנודיצנעד

 ןוא ,"לארשייץרא ןקידנטעברַא ןופ עגיל, רעד ןופ ןעגנומענרעטנוא עלַא ןפלעהטימ

 ינַאגרָא רעד ןגעוו סעימעדַאקַא עלַא ףיוא סעדער עטרעטסייגַאב טימ ןטערטפיוא

 ."םידבועה תוהדתסה, יד ,לארשי-ץרא ןיא טפַאשרעטעברַא רעש;דיי רעֶד .ןופ עיצַאז

 -נע ןופ ,ןעײטרַאּפ עשידיי יד ןשיווצ תודחַא ןוא םולש ןופ רעקידערּפ ַא ןעוועג זיא רע

 עכלעוו ,(רעניווטיל ןוא ןסורסייוו יד) ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד טימ טעברַאטימ רעג

 .םישזער ןשיליוּפ ןרענָאיצקַאער םעד רעטנוא ןטילעג קרַאטש ןבָאה

 וצ םידנַארָאמעמ ַא רע טקיש ,1940 ,ענליוו ןיא ןטעיװָאס יד ןֹופ טייצ רעד ןיא

 ןלֹוש עשיאערבעה ןופ ץנעטיזקע יד ןביולרעד עניב רעד טימ ,עװקסָאמ ןיא ןילַאטס

 .עטיל ןוא ןלױּפ ןופ םיחצש עטריראּפרַאקניא יד ןיא

 -9י טכעלטנפערַאפ .שירַארעטיל ליפ רעייז טעברַאעג טָאה יקסדָאגיװ בקעי ר"ד

 ךיוא יוװ ,עסערּפ רעשידיי רענליוו רעד ןיא ןעגנולדנַאהּפָא עשיטילָאּפ געט רָאּפ עד

 -ץיצַאּפוקָא עשטייד יד ןופ תונורכז) "?םערוטש ןיא; : רעכיב-תונורכז עייר עצנַאג ַא

 ..."ןויטבמס ןיא, ןוא (ןרעגַאל-ןעגנַאפעג עשטייד יד ןופ תונורכז) ?םונהיג ןיא; ,(ןרָאי

 ַא קורד םוצ טיירגעג טָאה רע .(1927--1922 םייס ןשיליוּפ ןטייווצ ןופ תו:ורכז)

 .?ןרָאי עגנוי יד, .נ .א ךוברַאומעמ סיורג

 ןברָאטשעג קיטומ ןוא טבעלעג קיטומ

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ענליוו ןייק ןטכירעלטיה יד ןעמוקעג ןענעז סע ןעוו
 ןופ ןרָאװעג ןכָארבעגנעמַאזוצ רע זיא ,ןעגנוגלָאפרַאפ-ןדיי ןופ הרדס עכעלרעדיוש יד
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 ןטלַאהעג ךיז םיוק ןוא טעב ןיא רעקנַארק ַא ןגעלעג זיא רע סָאװ ,םעד ץָארט .רעצ

 ןוא ןסערעטניא עשידיי יד ןקידייטרַאפ קיטומ ןופ געוו-סנבעל ןייז יירט ,סיפ יד ףיוא

 ןוא דוד-ןגמ ןלעג ןטימ טודרוס ןצרַאוש ןייז ןָאטעגנָא רע טָאה ,דובכ ןשידיי םעד

 -ָארּפ רע טָאה ןטרָאד .ןדיי רַאפ טייקיטכערעג ןרעדָאפ וצ ,ָאּפַאטסעג רעד ןיא קעװַא

 ןשטייד יד סָאװ ,סנכערברַאפ יד ןגעק ,רערומ ,ָאּפַאטסעג ןופ ףעש ןרַאפ טריטסעט

 ,טרָאװ ןייק טרעפטנעעג טינ טָאה רערומ .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןגעק ןעײגַאב

 ןייז אמטמ וצ טינ ידכב) טנעה ענייז ףיוא סעקשטנעה עסייוו רָאּפ ַא ןָאטעגנָא רָאנ

 עלַא ןופ ןקז ןקירָאי קִיצכַא ןוא סקעז םעד ןפרָאװעגּפָארַא ןוא (..ןדיי ַא טימ ךיז

 | | ' .ּפערט
 ןופ טולב סָאד טשיװעגּפָא ןביוהעגפיוא םיוק ךיז טָאה רָאטקָאד רעטלַא רעד

 .סַאג שטיוועקצימ רעד ףיוא םייה ַא ןּפעלש ןעמונעג ךיז ןוא םינּפ

 רעקשיקול רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגּפָא ןוא ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא ןכיג ןיא

 .גרעבנענייווש רעדרעמ ןשיצַאנ ןכרוד ןרָאװעג טקינײּפעג רע זיא ןטרָאד .הסיפת

 ןבָאה ,הסיפת רעקשיקול רעד ןופ קירוצ ןעמוק וצ ןעגנולעג זיא סע ןעמעוו ,ןדיי

 זיא ,עטלייצעג ןיוש ןענעז געט ענייז זַא ,טסואוועג טָאה ןקז רעד םגה זַא ,טלייצרעד

 גנַאל טינ זַא ןדיי עטריטסערַא יד טסיירטעג טָאה רע .טומ ןופ ןלַאפעג טינ ךָאד רע

 ןופ ךורבנעמַאזצ רעד טנעָאנ זיא סע ןוא ןשרעה עיטסעב עשיטסירעלטיה יד טעוװ

 ,סרעגייז ,טלעג רעייז ןפרַאװניײרַא עטריטסערַא יד ןפורעג טָאה רע .םישזער-רעלטיה

 ידכב ,הסיפת ןופ ןטירטּפָא יד זיא ןטײקרַאבטסָאק ערעדנַא ןוא ךעלרעגניפ ענעדלָאג

 ףסינעג ןענעק טינרָאג ןופרעד ןלָאז ןשטייד יד

 ,הסיפת רעקשיקול ןיא ןעמוקעגמוא זיא יקסדָאגיױו בקעי ר"ד

 ,אטילד םילשורי ןופ רעטָאפ רעד ןברָאטשעג זיא ױזַא ןוא טבעלעג טָאה ױזַא

 טיוט-רעריטרַאמ ןייז .ָאטעג רענליוו ןיא עדנעגעל ַא יו ןטכיולעג טָאה ןעמָאנ ןייז

 ַא ןעוועג זיא ,לויטשייצַאנ ןרעטנוא דובכ ןשידיי םעד ןקידייטרַאפ ןרַאפ ףמַאק ןוא

 .ָאטעג ןיא טנגוי רעשידיי רעד רַאפ דנַאטשרעדיוװ ןקיטומ ןופ לָאבמיס ַא ןוא ףור
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 עיצַאקָאװָארּפ עסיורג יד .7

 .1941 טסוגיוא רעטג1

 ןופ סױרַא ןענעז גָאטרַאפ .גָאט רעקידרעמוז-טעּפש ,רעקינוז ַא ןעוועג זיא'ס

 .טעברַא רעד וצ סעיטרַאּפ עשידיי יד ,ךעלנייוועג יו ,טָאטש ןעלקניוו עלַא

 יש

 עקידנקיאורמואַאב סַאג רעדָארָאגװָאנ ףיוא ןעמוקעגנצ םעצולּפ ןענעז טכַאנרַאפ

 סַאג רעזנוא ןופ ןדנואוושרַאפ ןענעז ןדיי .טָאטש ןיא רָאפ טמוק סעּפע זַא ,ןעגנַאלק

 .ןעמוקרָאפ דלַאב טו סָאװ ,םעד ןופ גנוטרַאװרעד ןיא סענילַאמ ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןוא

 ןבָאה ,טעברַא רעד ןופ טנוװָא ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטסירק ןופ

 -ליוו ןופ לַאטרַאװק ןשידיי םעד טלגנירעגמורַא ןבָאה ןשטייד זַא ,טסואוורעד ךיז רימ

 -דור ,סַאג ןושַארטס ,סַאג ןואג ,סַאג עקסדיל ,סַאג דענַאקינימָאד ,סַאג עשטייד :ענ

 רעזעלג ,לסעג יַאלָאקימ ,לסעג רעדיל ,סַאג רענעמשָא ,סַאג רעלװַאש ,סַאג רעקצינ

 .סױרַא טינ טזָאל ןעמ ,ןײרַא טינ טזָאל ןעמ .סַאג עשידיי ,סַאג רעװעקטַאי ,סַאג

 ןופ זַא ,טלייצרעד ןבָאה טכַאניב ןעגנַאגעגקירוצ ןענעז עכלעוו ,רעטעברַא-ןַאב

 ןענייוועג ןוא ןעיירשעג עכעלרעדיוש ךיז ןגָארט ,לַאטרַאװק ןשידיי ןטלגנירעגמורַא

 .ךעלקעּפ ךיז טימ ןגָארט ייז .ָאטעג ַא ןיא ךעלָנײשרַאװ .ןדיי יד סױרַא טריפ ןעמ ןוא

 : /  .טעקַאנ בלַאה ןעייג ערעדנַא

 -שיקול ןיא טריפעג ייז טָאה ןעמ זַא ,ןעגנַאלק ןעגנַאגרעד זנוא וצ ןענעז רעטעּפש

 ןופ גנוטכיר ןיא טריפעג ןדיי יד טָאה ןעמ זַא ,טלייצרעד ןבָאה ןטסירק ,הסיפת רעק

 ךיז ןעמ טָאה -- "ןדיי עלַא טריפ ןעמ ואוו ,רעגַאל ןיא ,טעברַא ףיוא אמתסמ} .רַאנָאּפ

 :טסיירטעג וליפא ךיז טָאה ןעמ .טרעלקרעד ןרעדנַא םעד רענייא

 'הסיפת רעד ןיא יקשיקול ןיא רעדייא -- טעברַא ףיוא רַאנָאפ ןיא רעסעב --

 רַאסימָאק-סטיבעג ןופ טַאקַאלּפ רעד

 ,טסוּפ ןסַאג יד .םלוע-תיב ַא יו ןעזעגסייא טָאה לַאטרַאװק רעשידיי רעטלַא רעד

 .טעמתחרַאפ רעזייה יד

 שיווטיל ,שטייד ףיוא ןטַאקַאלּפ עטיור עסיורג ןעגנאהעג ןבָאה סעגָאר עלַא ףיוא

 :טסקעט ןקידנגלָאפ ןטימ שילױּפ ןוא
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 גנוכַאמטנַאקַאב
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 -עג ןסָאשעג שינעטלעהַאב א ןופ ענליוו טָאטש ןיא ויא גָאטומכָאנ קיטנוז ןקיטכענ

 : .רענלעז עשמייד .וצ ןרָאװ
 ןעוועג ןענעז סָאד .ןטידנַאב עקידתונדחּפ יד ןופ ייווצ ןהָאװעג טנעקרעד ןענעז סע

 .ןרָאװעג ןסָאשרעד ךיילג ןענעז ייז .ןבעל רעינז טימ טלָאצַאב ןבָאה סרעלַאפנָא יד | יייי 6: : 5 ו .ןֶהָני
 -עז ,ןעגנוטערטסוורַא .עכעלטנוופ עכלעזַא ןופ טפנוקוצ רעד ףיוא ןטיהרַאֿפ וצ ידכב

 .ללב ןשידיו ןפיוא טלַאפ תוירחא יד .ןעלטימסָאמ עטספרַאש עיינ ןרָאװעג טנדרָארַאפ ןענ
 ןקיטנייה ןופ ,רעטכעלשעג עדויב ןופ ןדיי עלַא ןטָאברַאפ רַאפרעד זיא לכ תישאר

 ןזָאלרַאפ וצ ירפדשדניא רעגייזא 10 ווב גָאטימכָאנ רעגייזַא 19 ןופ טיוצ רעד ןיא ,ןַא גָאט

 ַא ןבָאה סָאו ,סנידיו ןווא ןדיי-ענעי רָאנ ןענעז ללכה ןמ אצוי ַא .ןעגנוניואוו ערעיײז
 ער .לעפַאב סטעברַא ןרָאל}

 ןוא גנורעקלעפַאב רעד ןופ טייקרעכיז רעד ןעניד ןעגנונדרָארַאפ עטנָאמרעדנביוא יד

 -וואוונייא -ןקידנקנעד קידנעטשנַא| ןדעי ןופ בוח רעד זיא'ס .ןבעל רעייז ןרעכיזרַאפ םעד

 .גנונדרָא ןוא ור ןשרעה ןלָאז סע זַא ,ןפלעהוצטימ רענ
 : .1041 רעבמעטּפעס ןט-1 םעד ,ענליוו

 ענליוו טָאטש ןופ רַאפומָאקסטיבעג רעד

 .טסגניה :טעמתחעג

 -רַאפ טלָאװעג טסגניה רַאסימָאק-סטיבעג רעד טָאה העדומ רעקיזָאד רעד טימ

 טכַארבעגמוא זיא'ס רעכלעוו קנַאד ַא ,עיצַאקָאװָארּפ עשטייד עסיורג יד ןריקסַאמ

 ,טָאטש רעטנעצ רענליוו ןופ םוטנדיי טפלעה ַא ןרָאװעג

 בורק לַאטרַאװק רענליוו ןשידיי ךופ ןרָאװעג טריפעגסיורַא ןענעז געט ענעי ןיא

 -נײרַא ,רעזייה עטסוּפ יד ןיא ,וצרעהַא ןענעז םורַא געט סקעז ןיא .ןַאמ 0

 1 ,רנ ָאטעג- ןרָאוועג .ןפַאשעג זיא ָאד ןוא ןדיי רענליוו עקירביא יד ןרָאװעג טריפעג

 א סטשאה ,2 ,דנ ָאטעג ןוא

 עסיורג עטשרע יד : ןעמָאנ ןטימ ?עיצקַא; עקיזָאד יד ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןבָאה ןדיי

 : עי ,עיצַאקָאווָארּפ
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 רַאנַאּפ ןופ םורג רעקידעבעל רעטשרע רעד

 ןיימ ןופ רעטצנעפ ןכרוד קוק ךיא .ירפ רעד ןיא 1941 רעבמעטּפעס ןט3 םעד

 טלַאטשעג ַא ךיז טפרַאו ןגיוא עניימ ןיא .קרַאמ רעדָארָאגװָאנ ןופ ץַאלּפ ןפיוא בוטש

 ַא טימ ,עסעװרָאב ַא ,קוק םענעקָארשעצ ַא טימ ,רָאה ענעזָאלעצ טימ יורפ ַא ןופ

 ריא ,םורַא ךיז טקוק יז ,טייג יז .ןעמולב קַאּפ ןסיורג ַא טימ ,טנַאה רענעדנוברַאפ

 ,לדיימ שיפרָאד לַאמרָאנמוא ןַא :קורדנייא רעד .סעּפע טכיז ,טעשזדנָאלב קילב

 -רעד סעּפע רימ ליוװ יז .רימ וצ ןיירַא יז טריפ ןעמ : םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא

 .ןײגסױרַא ןלָאז עלַא טעב יז רָאנ ,ןלייצ

 : ליטש טגָאז ןוא ,ןטייז עלַא ןופ םורַא ךיז טקוק יז !

 ! ראנאּפ ןופ ןפָאלטנַא ןיב ךיא --

 . ? ראנאפ רעגַאל ןופ --

 ךיא ..ןדיי עלַא סא ןעמ טסיש טרָאד .רעגַאל ןייק טינ זיא ראנאּפ ,ןיינ --

 רימ טלָאז ריא ,ךייא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ,ענעּפָאלטנַא ןַא ,ענעסָאשעגכרוד ַא ןיב

 ,דנואוו ןיימ ןרישזַאדנַאברעביא

 ; טַאהעג אמתסמ טָאה יז .ךיז ןקיאורַאב יז טעב ךיא .רעסַאװ ריא גנַאלרעד ךיא

 .ךעלעמַאּפ ,ןסַאלעג ,קיאור ץלַא ןלייצרעד יז לָאז ,גנובעלרעביא ערעווש

 : טלייצרעד יז ןוא

 ,סקעז רעמונ סַאג עקסלעװַאש ףיוא טניואוועג ,שטיווָאנָארַא עיסעפ סייה ךיא ---

 טכַאנרַאפ טסוגיױא ןטסקיסיירד ןוא ןייא םעד ןעמוקעג ןענעז .ךעלרעדניק ייווצ טַאהעג

 רעד ןיא ןדיי עיכרַאּפ רעסיורג ַא ןיא רעדניק יד טימ ךימ טריפעגסױרַא ןוא ןשטייד

 ,ןגָאלשעג רָאנ ,ןעקנירט ןייק טינ ,ןסע ןייק ןבעגעג טינ טָאה ןעמ .עמרוט רעקשיקול

 .טריפעג ןוא ןליבָאמָאטױא עטּפָארּפעגנָא ןיא טּפוטשעגנײרַא ןעמ טָאה ךָאנרעד ןוא

 ,געו ןטױל טנעקרעד בָאה ךיא .ץַאלּפ ןטמיוצרַאפ ַא ןיא ןרָאפעגנײרַא ןענעז רימ

 ןעמ .טנגעגמוא יד ןעק ךיא ןוא ןירענליוו ַא ךָאד ןיב ךיא .זנוא טריפ ןעמ ןיהואוו

 /  .הַאנָאּפ ןייק טכַארבעג זנוא טָאה

 .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ טימ ץַאלּפ רעד לופרעביא ,לופ ןעוועג זיא סע

 יז טָאה ןעמ ןוא .לדלעוו' ַא ןיא טייוו טינ סעּפורג זנוא ןופ טריפעג טָאה ןעמ

 -עסיש יד רַאפ קערש רַאּפ טנייוועג ןבָאה רעדניק יד ...עּפורג ךָאנ עּפוהג .ןסָאשעג

 : טגערפעג ךימ טָאה עלעדיימ ןיימ ,ןעייר

 .ארומ בָטֹה ךיא ,ארומ בָאה ךיא ! רימ ןענעז ואוו ,עמַאמ --

 : טרעפטנעעג ריא בָאה ךיא

 :טוװ ַא טריפ סע טענַאװ ןופ ,טרָא ןַא ןיא ךיז ןעניפעג רימ .ארומ טינ בָאה --

 -ןג ןיא .דניק ןיימ ןייא ףָאלש .טוג ױזַא זיא ןדע-ןג ןיא ךָאד טסייוו וד .ןדע-ןג םוצ

 -- -- -- .טוג ױזַא זיא ןדע

 .טייקליטש עטיוט ַא ןעוועג זיא סע .עייר רעזנוא ףיוא טרַאװעג עלַא ןבָאה רימ

 -ןליוק םורַא ןוא םורַא ןוא .ןשטייד טימ טלגנירעגמורַא זיא ץלַא .ןפיול וצ ואוו ָאטינ

 ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ טרָא ןפיוא טרעוו ןפיולטנַא טריבורּפ סע רעװ ןוא .סרעּפרַאװ

 טלייצרעד ןדעדנַא םעד רענייא ןעמ טָאה -- טסיש ןעמ ואוז ןטרָאד ןוא .ןסָאשרעד ןוא

 ;,טיוט םוצ עטלַא ןוא עכַאװש יד ןוא טעברַא ףיוא ערעקיטפערק יד ןעמ טלייטעצ --

 ןריקיזיר טינ ךָאד טניול .ןבעל םייב ןביילב וצ גנונעּפָאה ַא ןַארַאפ ץלַא ךָאנ ךָאד זיא

 .,מיוט רערעכיז ַא זיא ןַאד סָאװ ,ןפיול ןוא
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 -ַאב ןוא ךעלבירג ךיז רעטנוא ןבָארגעג סיפ יד טימ ערעדנַא ןבָאה קידנטרַאװ

 ןיא ןשטייד יד וצ ןלַאפנײרַא טינ סָאד לָאז ,טלעג ןוא גנוריצ רעייז ןטרָאד ןטלַאה

 : ,טנעה יד

 ךָאנ סע טעװ רשפא ,ןטלַאהעג גנוריצ ןוא טלעג רעייז ןבָאה ,טרעקרַאפ ,ערעדנַא

 ,טנעמָאמ ןטצעל ןיא ןעמוק ץונוצ

 גנונעפָאה ןייק רָאג ןיוש ןבָאה ייז .ךיז טנגעזעג ןוא יודיו טגָאזעג ןבָאה ןדיי עטלַא

 ס .טַאהעג טינ

 ןבָאה ערעדנַא .ךיז טביולגעג טינ .עטשלחרַאפ יו סעּפע ןסעזעג ןענעז ערעדנַא

 : .טיורב ןסעגעג

 :ןעירשעג ןוא טקעוועגפיוא ךיז ןבָאה רעדניק עניימ

 ! רעסַאװ ,עמַאמ ---

 ןוא זָאמרעט םעד ןעמונעגסױרַא ךיא בָאה .זָאמרעט ַא ךיז ייב טַאהעג בָאה ךיא

 םעד ןסירעגסױרַא ,רעטיה רעשטייד ַא ןּפָאלעגוצ זיא .רעסַאװ ייז רַאפ ןסָאגעגנָא

 ןעגנַאגעג רעדניק יד ןענעז .ןסָאגעגסיױא רעסַאװ .סָאד ןוא םיא ןכָארבעצ ,זָאמרעט

 ,,טיוט םוצ עקיטשרוד

 טגָאיעג עּפורג רעזנוא ןעמ טָאה ,טכַאנ יד ןעמוקעגנָא זיא סע זַא ןוא -- -- --

 ייוצ יד טימ בורג םוצ ןפָאלעג ןיב ךיא .בורג ןעגנַאל ןקיטנַאקריפ ןסיורג ַא םורַא

 זיא סע סָאו טשינ קנעדעג ךיא .ןליוק לגָאה ַא .יירעסיש .טנעה יד ףיוא רעדניק

 .ןעוועג

 ןוא .ךָאנ ךיז ןגעװַאב עכלעוו ,סרעּפרעק רעביא גיל ךיא :ריּפשרעד ךיא -- -- --

 עניימ .ןפמַארק ןיא ךיז טיירד ןוא ךיז טגעװַאב ץלַא ,סרעּפרעק ןענעז רימ רעביא

 - רעּפרעק ערעייז ןופ טולב טניר סע .ןסָאשעגכרוד .טיוט ןענעז ךעלרעדניק עדייב

 ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעּפרעק יד ..בעל ךיא רעבא ,ןסָאשעגכרוד זיא טנַאה ןיימ .ךעל

 זיא קיאור ןוא .ךיז טליטשעגנייא ןוא .רעליטש ,רעליטש ןרָאװעג ןענעז טגעװַאב

 טינ סייוו ךיא .גנַאל יוװ טינ סייוו ךיא ,ןגעלעג ,;געלעג ןיב ךיא .רַאנָאּפ ןיא ןרָאװעג

 ןוא סרעּפרעק יד ןשיװצ ןופ ןעײרדוצסױרַא ןעמונעג ךיז ךיא בָאה ךָאנרעד .גנַאל יו

 ,בורג ןופ טעשזױּפעגסױרַא ,קיטכיזרָאפ ,ךעלעמַאּפ

 ןוא .עטיוט עלַא ןשיווצ ,בורג יא ןבילבעג ןענעז רעדניק עניימ ןופ ךעלמיפוג יד

 טרוכשעג ןבָאה ןטייוו ןופ .רעטצניפ ןוא ליטש ןעוועג זיא סע .ןילַא סיױרַא ןיב ךיא

 רענייק ןוא .םיוצ ןופ ןטָארד יד ךרוד ןכָארקעגכרוד ןיב ךיא .סרעסיש עשיווטיל

 .דמַאז ןוא זָארג רעביא טעשזױּפעג ןוא טלקייקעג ךיז ךיא בָאה ןַאד .ןעזעג טינ טָאה

 בָטִה ךיא .ואוו טינ קנעדעג ךיא .רעמיוב דלַאװ ַא ןעוועג זיא סע .ןעז טינ לָאז רענייק

 טָאה יז .דוס ןיימ טלייצרעד ריא בָאה ךיא .עטרעיוּפ ַא ןופ עטַאכ ַא וצ טעשזיוּפעגוצ

 טימ טנַאה יד ןדנוברַאפ רימ יז טָאה .ןסיוורעד טינ ךיז לָאז ןַאמ ריא ,ארומ טַאהעג

 :טגָאזעג ןוא רעדילק עשירעוּפ ןיא ןוטעגנָא ,ןעקנירט ,ןסע ןבעגעג ,ךוטנַאה ַא

 וד זַא ןעניימ ןעמ טצוו ,טנעה יד ןיא ןעמולב גָארט ןוא ,עסעװרָאב ַא יג --

 .ףרָאד ןופ ןיטסירק ַא טסיב

 -- -- -- ?ןעמוקעג ךיא ןיב ױזַא טָא
2 : 
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 -- ? עיזַאטנַאפ עקנַארק ַא רעדָא תמא ןַא זיא סע ? ןביולג טינ רעדָא ,ןביולג

 ,ּפָאק ןכרוד ןעקנַאדעג ןפָאלעג רימ ייב ןענעז

 ץלַא טכַארטעגסױא ? לַאמרַאנמוא יורפ יד זיא רשפא ןוא ? ןייז ץלַא סָאד ןעק

 סָאװ ןוא ? טוט ןרַאפ ןסעגעג ןכָאה ןשטנעמ זַא ,ןייז סָאד ןעק יו ןוא ? קערש ןופ

 ןוא ? זָאמרעט ַא טימ השעמ ַא ? רעדניק יד רַאפ רעסַאװ טימ ןטרָאד יז טרעטנָאלּפ

 י ?בורג ןופ סױרַא יז זיא יוװ

4 

 ,דנואוו ריא רעדנַאנופ דניב ךיא

 .סָאש-ליוק ַא טימ טרעכעלעגכרוד םערָא רעקניל רעד

 -- .סעקשַארומ דלַאװ --- סעקשַארומ םוא ןכירק דנואוו-סָאש ןיאי

 ! תמא םעד ןעזרעד בָאה ךיא

 : .רַאנָאּפ ןופ תמא םעד

 ןשידיי ןיא טקישעגּפָא ןוא ןדנוברַאפ ,דנואוו יד טקינײרעגּפָא ריא בָאה ךיא

 : .לָאטיּפש

 .קרַאמ רעדאראגווָאנ ןופ ץַאלּפ ןפיוא בוטש ןיימ ןופ סױרַא ןיב'כ

 .טניואוועג טָאה טרעקעל שריה ואוו ,ןינב םעד ןעזעג ךיא בָאה ןטייוו ןופ

 -- -- -- טבעלעג טרעקעל שריה טָאה ָאד --

 .ראנאּפ ןופ סורג רעטשרע רעד ןעוועג טשראקא זיא ָאד ןוא --

 סיורג ַא רימ םורַא ןרָאװעג זיא סע ןוא ןדיי ךיז וצ ןפוח ןביוהעגנָא ךיא בָאה

 : : טגָאזעג בָאה'כ .לדער

 סיוא ןעמ טסיש רַאנָאּפ ןיא .רעגַאל-סטעברַא ןייק טינ זיא רַאנָאּפ ןיא !ןדיי ---

 !ןדיי טלַא

 .טביולגעג טינ טָאה רענייק ןוא

 בָאה ךיא .רַאנָאּפ ןופ ענעסָאשעגכרוד ַא ןעזעג טציא ןיילַא בָאה ךיא !ןדיי ---

 ,דנואוו ריא ןיא ןכָארקעג ןענעז סעקשַארומ .דנואוו ריא ןעזעג ןיילַא

 ,ןקיטומ ןוא ןטסיירט וצ זנוא טָאטשנָא .קינַאּפ ןיילַא טביירט ריא ! רָאטקָאד --

 ..רַאנָאּפ ןיא ןדיי טסיש ןעמ זַא ,רָאג ריא (טלייצרעד

 ןוא ,דנואוו יד ןעזעג ןיילַא בָאה ךיא זַא ,ןטסיירט שלַאפ ךייא ךיא ןעק יװ ---

 .טלייצרעד טָאה ענעסָאשעגכרוד יד סָאװ ,טרעהעג ןיײלַא

 .ןטכודסיוא ךיז ןעק יורפ ַא סָאװ עלַאמ ...טדער ענעגושמ ַא סָאװ עלַאמ ---

 .טנַאה יד ןסישכרוד טנעקעג ריא טָאה סע רעוו עלַאמ

 ןסישסיוא ןעמעלַא טעװ ןעמ רעדייא .סנטיײצַאב ןָאט סעּפע ףרַאד ןעמ ,ןדיי --

 -- -- -- !רַאָיְאּפ ןיא

 ןופ סעיזַאטנַאפ ,תוישעמ עטכַארטעגסױא ןענעז סע ,ןָאט טינרָאג ףרַאד ןעמ --

 !ן| ו ח ט ב : ןבָאה ךַאז ןייא ףרַאד ןעמ .דחּפ-ילעבי

 ; יש

 טָאה יז .ָאטעג רענליוו ןיא ןפָארטעג ןשטיווָאנארא עיסעּפ רעטעּפש בטה ךיא

 -נוא ,6 סַאג רעקצינדור ףיוא ןטַאטשרַאװ-רעדיינש יד ןיא ןירעדיינש סלַא טעברַאעג

 .ַאקצינדור האל ןירעטכיד רעד ןופ גנוריפ רעד רעט

 .ףוא עלַא יו טיינעג ,ןעיורפ עלַא ןשיווצ ןטַאטשרַאװ יד ןיא ןסעזעג יז זיא

 .עלַא יו טכַאלעג
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 טַאהעג טָאה יז ןכלעוו ,דוס ריא טסואוועג ןבָאה עקיצנייא רָאּפ ַא ךָאנ ןוא ךיא רָאנ
 ךייק רעדיוװ ָאטעג ןופ ןקישסױרַא טינ יז לָאז ָאּפַאטשעג יד ידכב ,ןלייצרעד וצ ארומ
 ,ראנאּפ

 : ךיז ןיא טגָארט יז זַא ,טסואוועג רימ ןבָאה ענלצנייא רָאנ
 ,ראנאּפ ןופ דוס םעד

, 

 .רַאנָאּפ ןיא דלעפיעיצוקעזקע ןפיוא רבק-ןסַאמ ַא ןופ טנעמגַארפ



 ָאטעג ןיא ןעייג רימ .8

 ַאטעג ןנעוװ ןעגנַאלק

 -נַאלק עקידתונשקע טָאטש ןיא ןטַײרּפשרַאפ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע -- -- --

 ןדיי רענליו עלַא ןריפסירַא טעוװ ןעמ זַא ,ןזיירק עכעלטסירק ןיא לעיצעּפס ,ןעג

 לסיב ַא ןעגנַאלק עקידתונשקע יד ןעמונעגפיוא ןדיי יד ןבָאה הליחתפל .ָאטעג ןיא

 :שינָאריא

 ןפיוא טינ ךיז טגייל סָאד ,ָאטעג ַא ןגעו ןדער ןטסירק יד סָאװ עלַאמ ---

 טנזיוט קיצעביז-קיצכעז ַא רעזייה ערעיײז ןופ ןעמענסױרַא סע ןעמ טעװ יװ ,לכש

 אמתסמ זיא סָאד ? ןבעל יז ןלעוו יו ןוא ? רעצעלּפ ןבעג ייז ןעמ טעוװ ואוו ןוא ,ןַאמ

 יװ ייס .שפנ תמגע ןכַאמנָא ןוא ןקערשוצנָא ףיוא ןטסיוק יד ןופ שינעטכַארטסיוא !ַא

 רעדָא ,ןכָאװ ןופ עגַארפ ַא זיא המחלמ יד לַײװ ,ןכַאמ ןזייװַאב טינ סע ןעמ טעוװ ;

 ...םישדח עקינייא ןופ רתויה- 2

 טכַאמ טעטש ערעדנַא ןוא ענווָאק ןיא זַא ,תועידי ןעמוקעגנָא ןענעז רעטעּפש

 ;ןשטנואוועג ךיז ןבָאה ךס ַא ,טרעקרַאפ .ןביולג וצ ןביוהעגנָא זעמ טָאה .סָאטעג ןעמ

 יד ,ןשינעּפַאכ יד זנוא רַאפ ןרעהפיוא ןלעוו ,ָאטעג ןיא ןריפ ןיוש זנוא ןעמ לָאז ---

 ןבעל ךָאד רעבָא ,טפַאשגנע ןיא ,טײקמערָא ןיא םגה ,ןענעק ןלעװ רימ ןוא ,תורצ

 ָאט .ָאטעג ראי זיא ןכַאמנָא זנוא ןליוו ייז סָאװ ,דנַאש ןוא הרצ עטסערג יד .קיאור

 ...ףוס ַא ןוא ָאטעג ַא ןייז ןיוש לָאז

 ? ַאטעג רעד ןייז טעװ ואוו

 ןבָאה לייט ַא : ָאטעג רעד ןייז טעװ ואוו ,סעיסוקסיד ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה סע

 : קַאשיּפיגש ףיוא ןרעװ טנדראעגנייא טעװ ָאטעג רעד זַא ,תועידי ערעכיז טכַארבעג

 ןטרָאד ןעמ טעװ ,ןָאיַאר רעשידיי רעטכידעג ַא זיא סע ןוא ,טָאטש ןרעטניה זיא סע
 :טגָאזעג ןבָאה ןוא ערעדנַא ןעמוקעג ןענעז .ןקַאּפפיונוצ ןעמעלַא

 ,קירב ןקיטכיוו ַא ןבעל ,עיליוו ךייט ןבעל זיא'ס !ךעלגעמ טינ -- קָאשיּפינש --
 טעװ רעטרע עכעלנע ןיא .סעמרַאזַאק ןוא ןטקעיבָא עשיגעטַארטס עקיטכיוו ןבעל

 .ןצעז טינ ןדיי ןעמ

 ִּש

 זיא סע .דָארָאגווָאנ ןָאיַאר ןיא ןייז טעוו ָאטעג רעד זַא ,טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא
 .ןָאיַאר רעשידיי ןייר ַא טעמכ ןוא ,טָאטש ןרעטניה

 : טגָאזעג ןוא ?ןגעטַארטס, רעבָא ןעמוקעג ןענעז



 ןעקנַאט עשטזיד יד ןרָאפ סע ןכלעוו ףיוא ,געוו רעד טייג דָארָאגװָאנ ךרוד --
 ,ןצעזַאב ךיז ןטרָאד ןדיי ןזָאל טינ ןעמ טעװ .טנָארפ םוצ ןליבָאמָאטױא ןוא

 יש

 זיא רע ואוו ,ןטרָאד ןייז ךעלריטַאנ טעװ ָאטעג רעד זַא ,ןזיװעגנָא טָאה לייט ַא

 -ידיי ןוא עשטייד ןסַאג יד ןבעל ,ףיוה-לוש ןופ ןָאיַאר ןיא ,טסייה סָאד ,ןעוועג לָאמַא

 ךָאד ךיז טניפעג ןָאיַאר רעקיזָאד רעד זַא ,ןזיוועגפיוא טרעקרַאפ ערעדנַא ןבָאה .עש

 ,ןטסירק יד ןשיװצ ןטימ ןיא ןציז ןדיי יד ןזָאל טינ ןעמ טעװ ,טָאטש רעטנעצ ןיא
 | .ןרילָאזיא ייז ןלעװ טעװ ןעמ

 4 יג

 ןבעל ןקַארַאב עסיורג טיוב ןעמ זַא ,טלייצרעד ןבָאה ןוא ךָאנ ןעמוקעג ןענעז
 .ןדיי יד ןצעזַאב ןעמ טעװ ןטרָאד .יקינעקזורד ,זדָארבדָאּפ ךעלטעטש יד

 : טרעפטנעעג ערעדנַא ןבָאה

 ,טעטש ערעדנַא ןיא ןַאמ טנזיוט קיצעביז ,קיצכעז ןריפסיירַא טינ טעװ זעמ --
 ...? ןזײװַאב ןעמ טעוװ יװ ןוא ,ןכַאמ סָאד ייז ןלעוו יו

 ַאטעג : ןגרַאמ

 -עצ ןוא .למוכ רעסיורג ַא .לָאטיּפש ןיא .1941 רעבמעטּפעס ןט5 םעד קיטיירפ

 ,שינרעדור

 .רָאטקָאד ןקידנעמוקנָא ןַא ךיא געדפ -- ?ןעשעג זיא סָאװ --

 ןיא ןדיפסורַא ןעמעלַא גָאט ןייא ןיא ןעמ טעװ ןגרָאמ זַא ,טסעומש ןעמ --

 .רעטריוורענעד ַא ,רעכיילב ַא ,ןָא רימ רע טגָאז -- ָאטעג

 ?ָאטעג רעד ןייז טעװ ואוו --

 .תובושת עקילָאצליפ ,ענעדישרַאפ םעד ףיוא םוקַאב ךיא

 יש .

 ךיִז ןּפעלש סע עז ךיא .סַאג רעדָארָאגוװָאנ ףיוא םייה ַא לָאטיּפש ןופ ייג ךיא |

 : .ךעלקעּפ טימ ןדיי
 ? ריא טייג ואוו ---

 ןדיי יד ןריפ ןעמ טעװ ןגרָאמ זַא ,טגָאז ןעמ .סַאג"ןַאפעטס ןופ ןעייג רימ --

 ץלַא רימ ןבָאה .ןתיממ ןוא ןגָאלש ןעמ טעװ ןריפ םייב .דָארָאגווָאנ ףיוא ָאטעג ןיא

 ּרימ .דָארָאגװָאנ ףיוא רימ ןעייג .ךעלקעּפ עניילק רָאנ ןעמונעג ןוא ןפרָאװעגקעװַא

 טעװ .זיוה דעדָאפ ַא ןיא ןדִיי עטנַאקַאב ייב ןקיטכענרעביא זיא סע ואוו ןטרָאד ןלעוו
 .ָאטעג ןיא ןיילַא ןייז ןיוש ןלעװ רימ .ןריפ ןפרַאד טינ ןגרָאמ ןיוש זנוא ןעמ

 ּש
 ןיא ןפיול סע .דָארָאגוװָאנ ןופ קרַאמ םוצ ףױרַא גרַאב רעטייוו לסיב ַא יײג'כ

 .רעמינּפ עטנַאקַאב טָאטש ןופ גנוטכיר

 : ? ריא טפיול ּואוו --

 טריפ ןגרָאמ זַא ,טלייצרעד זנוא ןבָאה ןטסירק ,טינרָאג טסייו ריא ,עהע --

 טעװ ןעמ .ס"ס ןוא ָאּפַאטסעג ןריפ טעװ סע .קָאשיּפינש ףיוא ָאטעג ןיא קעװַא ןעמ

 .קָאשיּפינש ףיוא סנטייצַאב רימ ןפיול .ןביור ןוא ןענעגרה

98 

 טיי



 "= רוא

 ןכַאז עלופטרעוו יד ןבעגּפָא

 עשידיי סָאד זַא ,ןָא טגָאז עכלעוו ,העדומ ַא טגנעה גנוניואוו ןיימ ןופ ריט םייב

 -ימָאק-ײצילָאּפ יד ןיא ןבעגּפָא ןזומ ןדיי עלַא ןוא ,הכולמ רעד וצ טרעהעג ןגעמרַאפ

 ןעמ ןעמעוו ייב ,ןטנַאילירב ,ןכַאז-טרעוו ,דלָאג ,רעטלעג עלַא טנוװָא ןזיב ןטַאירַאס

 .ןרעוו ןסָאשרעד טעװ ,ןעניפעג טעוו

 -ןישודק ,סרעטכייל ,סרעכעב ןעגנערב ןוא ןטַאירַאסימָאק יד ןיא ןפיול ןדיי

 -טרעוו טכַארבעג ןבָאה ייז זַא ,ןעמָאנ רעייז ןביירשרַאפ לָאז ןעמ ןכוז ןוא ךעלרעגניפ

 עלַא רעמעדיוב ףיוא ,סרעלעק ןיא ןקעטשרַאּכ וצ םייהַא ךיז ןלייא ייז ןוא --- ןכַאז

 -- ןטלַאהַאב וצ ואוו טינ ןבָאה עכלעוו ,ערעדִַיַא .ןכַאז עלוֿפטרעװ תמאב ערעייז

 .ןטעזָאלק ןיא ןכַאז עלופטרעוו ערעייז ןפרַאװ ןוא ,ךעלקיטש ףיוא רעטלעג ןסייר

 רעזייה ערעייז ףיוא םימלצ ןכַאמ ןטסירק

 : גנומיטש רעטריוורענעד ַא ןיא עלַא .בוטש ןיא

 .רעזייה ערעייז ףיוא םימלצ טלָאמעגסיוא ןבָאה םינכש עכעלטסירק עלַא .עז --

 ןגרָאמ ןעק'ס ?ָאײעג ןיא ןריפ טעװ ןעמ יצ סייוו רעוו .זנוא ףיוא סעּפע ךיז טיירג סע

 יד ףיוא םימלצ יד ..!רעזייה עכעלטסידק יד ףיוא םימלצ יד ,עז .םָארגָאּפ ַא ןייז

 ++ רעזייה עכעלטסירק

 עכעלטע ןָא עלַא ךיז רימ ןעוט ,ןייג ןעמ טסייה רעמָאט ,ןייג טינ לָאז ןעמ ואוו

 עטלַאק ףיוא ןעמוק ץונוצ טעו סע ,סרעטעוװס עקינייא ,םידגב עקינייא ,שעוו רָאּפ

 ,ךיז טימ ןעמ טמענ עשז סָאװ .לקעּפ ַא ןדעי רַאכ ,ךעלקעּפ ךיז טכַאמ ןעמ ...געט

 ? קיטיונ טינ ךַאז ןייק זיא רשפא ןוא ? קיטכיוו ךָאד זיא ץלַא זַא

 -רַאפ סנדָאל יד .רעמיצ ןייא ןיא ןעמַאזוצ עלַא ןציז רימ .םירומש-ליל ַא זיא סע

 לָאז ןעמ רעדָא ,ןכש ןכעלטסירק ַא ןופ ןייטש ַא ןלַאפנײרַא טינ לָאז סע ידכב ,טּפַאלק

 ,ןשטייד יד ףיוא ןפרָאװעג סעּפע ןעמ טָאה רעטצנעפ ןופ זַא ,עיצַאקָאװָארּפ ַא ןכַאמ טינ

 ,ןדיי עטנַאקַאבמוא ןוא עטנַאקַאב םורַא ךיז ןעיירד ןרעמיצ יד ןוא ןרָאדירָאק יד ןיא

 ףיוא ןייז טעו ָאטעג רעד זַא ,קידנעניימ ,ןסַאג ערעייז ןופ ןפָאלעג ןענעז עכלעוו

 ןענעװַאד ערעדנַא .גנולקנוטרַאפ-טכַאנ עשירָאטַאגילבָא .רעטצניפ זיא'ס ..דָארָאגווָאנ

 -ַאב טָאה ןעמ ואוו ,רעביא ךיז ןביג עקינייא .םילהת ןעלטיּפַאק ןגָאז ערעדנַא .בידעמ

 םיבורק ןופ ןסערדַא יד רעדניק יד רעביא ןביג ערעדנַא .ןכַאז עלופטדעוו יד ןטלַאה

 ןדנעװ וצ ןעמעװ וצ ןעקנעדעג ריא טלָאז ,ןעמ טדיישעצ רעמָאט; : דנַאלסױא ןיא
 יּפעש ,ליטש ךיז ןשיװצ טדער ןעמ ,טעילוטעגוצ טכַאנ עצנַאג ַא טציז ןעמ -- ?ךיז

 : -- -- -- קידנעשט

 ןירעטכעוװ רעד ןופ לרעלעק ןיא

 ןרעביא יוא טייג ןוז עטיור עקיטכיל ַא .רעבמעטּפעס ןט6 םעד תבש .גָאטרַאפ

 טָאה'פ ואוו ,בוטש רעד ףיוא טכיל סעּפָאנס ןלַאפ סע .דָארָאגווָאנ ןופ ץַאלּפ-קרַאמ

 .טייקליטש עטיוט .טרעקעל שריה לָאמַא טניואוועג

 וצ .טײלדָאּפַאטסעג ןוא סרענלעז עשטייד עטנּפָאװַאב טימ ןליבָאמָאטױא םעצולּפ

 -לעז לָאצ ערעסערג ַא .ןפיוה רָאּפ עדעי ןבעל ּפָא ךיז ייז ןלעטש ,קיצנַאװצ וצ ,ןעצ
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 עבלַאה ַא ןיוש .ןטונימ ןפיול סע .ליטש ץלַא .דָארָאגװָאנ ןופ ףיוה-לוש ןבעל סרענ

 .זיוה ןדעי ייב סרענלעז רָאנ ,ליטש : סנדָאל יד ןופ ןטלַאּפש יד ךרוד ןקוק רימ .העש

 : ןָא טגָאז ןוא ריט-רעטניה ַא ןופ ןירַא טפיול ַאוװָאשופ ןירעטכעוו-זיוה יד

 טיירג סע .ןעגנוניואוו ןוא ןסַאג עלַא טלגנירעגמורַא ןבָאה סרענלעז עשטייד ---

 .ןעק רענייא ואוו ןוא ,ןעק סע רעװ ,ךיז טעװעטַאר ! םָארגָאּפ ַא ךיז

 סָאװ ענילַאמ רעד ןיא ןוא רעמעדיוב ןוא ןרעלעק יד רעביא ךיז ןפיולעצ עלַא

 -כעוו רעד וצ ּפָארַא ןעייג ךיא ןוא רעטסעווש ןיימ ,יורפ ןיימ .טיירגעגוצ ןבָאה רימ

 -רַאפ ,רעמלַא ןַא טימ םיא טלעטשרַאפ .לרעלעק ַא ןיא ןיײרַא זנוא טרַאּפש יז .ןירעש

 ַא ףיוא ריט יד טסילשרַאפ ןוא גנוניואוו ריא ןופ סױרַא טייג יז .ץלָאה טימ טפרַאװ

 ,לסילש

 -עגּפָא ,לרעלעק ןטלעטשרַאפ םעד ןיא טרַאּפשעגפיונוצ טירדעבלַאז ןציז רימ

 ,טייג ןעמ ,טדער ןעמ .ןעמיטש ןטייוו ןופ ךיז ןרעה סעּפע .טלעוו רעד ןופ ענעסיר

 ?רָאפ ןביוא ןטרָאד טמוק סָאװ .זנוא טפור ןעמ ךיז טכוד .ןענייוו ערעדנַא ,טיירש ןעמ

 ,טרַאּפשרַאפ ןענעז רימ

 רעטסעווש ןיימ ,ךעלרעגניפ-ןישודק יד ּפָארַא ןעמענ ךיא ןוא ,םירמ יורפ ןיימ

 -עק ןיא סע ןטלַאהַאב רימ ןיא -- לטײקיזדלַאה ענעדלָאג סָאד ּפָארַא טמענ ,הרפש

 -סױרַא סע ןענַאד ןוֿפ רימ ןלעוו -- ןבעלרעביא רימ ןלעוו .לגיצ-טנעוו יד ןשיוװצ רעל

 ,.קיטיונ טינ סע 'זיא -- טינ ביוא ןוא ;ןעמענ

 יש

 רעמלַא רעד ,לרעלעק ןו שיורעג ַא ךיז טרעה'ס .גָאטימרַאפ ףלע רעגייז ַא

 : ןָא טגָאז ןירעטכעוו יד ןוא ּפָא ךיז טקוד

 ןיוש ןענעז'ס .ָאטעג ןיא ןדיי עלַא טריפ ןעמ רָאנ .םָארגָאּפ ןייק טינ זיא'ס ---

 ןוא יורפ רעייא ןוא ,רָאטקָאד ךייא --- :וצ טיג יז ןוא .ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא עלַא טעמכ

 -למ יד סָאװ ,ןכָאװ רָאּפ יד ,לרעלעק ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיא ןעק ,רעטסעווש רעייא

 רעניימ ..ןטלַאהַאבסױא טינ ךיא ןעק ןשטנעמ ןייק רעמ ..ןרעיוד ךָאנ טעוו המח

 -- .םיכסמ ןייז טינ טעוו

 : ריא רעפטנע ךיא

 -ּפָא טינ ךיז ןלעװ רימ .ךיוא רימ ןעייג --- ָאטעג ןיא ןעייג ןדיי עלַא ביוא ---

 ! ןדיי עלַא ןופ ןלייט

 בוטש רעזנוא טימ ךיז ןענעגעזעג רימ

 ַא ןופ סױרַא טשרע ןענעז סָאװ ,ןרעטלע יד .בוטש ןיא ךיז וצ ףױרַא ייג ךיא

 .עטנייוורַאפ ןעייטש ,ענילַאמ

 טַאהעג טָאה ןירעטכעװ יד .העש לטרעפ ַא רָאנ ןבילבעג זיא סע ,רעדניק --

 -ַאב ריא ייב זַא ,ןסיוורעד ךיז ןעמ טעװ רעמָאט ,ןפורוצסיורַא טציא זיב ךייא ארומ

 עסיורג ןגָארט טזָאל ןעמ ,ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא ןיוש ןעייטש עלַא .ןדיי סיוא ךיז א

 יד ןעמתחרַאּפ ןוא בוטש ןופ ןבײרטסױרַא ןעמ טעװ דלַאב .וצ ךיז טלייא .קע

 -- .קַאל טימ ןריט

 ,ןדיי רעט ;נזיוט טימ טקעדַאב ץַאלֿפ- קרַאמ רעד .רעטצנעפ ןכרוד קוק ַא ביג ךיא

 סָאװ ,טּפעלש רענייא רעדעי .קעּפ עסיורג רעטנוא ךיז ןגיוב עלַא .רעדניק ןוא ןעיורפ
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 ןוא ןלַאפרַאפ עקירעביא סָאד .ענייז זיא סָאד רָאנ .בוטש ןופ ןעמענסױרַא ןעק רע רָאנ

 -ַאפ עקיברַאפ ןיא ,ןקעד עטיור ןיא ,רעכעלייל עסייוו ןיא טלקיוורַאפ קעּפ יד .רקפה

 טימ ךעלעגעוו-רעדניק .ןרעטלע ערעייז ןכוז ןוא ןפיול רעדניק עטלמוטעצ .סעליישט

 ,טנעה יד ןיא ןטורציּפש טימ גנונעדרָא ןכַאמ סרענלעז עשטייד .רעדניק-גיוז

 -טנַאה ןיא .ןגָארטרעד טינ יז לעוו'כ זַא ,ריּפש'כ .ךעלקעּפ רָאּפ ַא לענש ךַאמ'כ

 ףיול'כ .ןעלדָאנ ,ןצירּפש ;ןשזַאדנַאב ,ןײנעמַאקידעמ לסיב ַא ןירַא ךיא גייל לצנער

 לָאז יז ,ריא גָאז'כ .ןפלעה רימ ןלעװ ןרַאפ ריא קנַאד'כ ,ןירעטכעוו רעד וצ ּפָארַא

 הצ טגָאז יז ןלעפעג טעוו ריא סָאװ ןוא ,גרַאװנסע ,שעוװו ,םידגב עלַא ןעמענוצ ׂ

 עניימ ןטלַאהַאב יז טעב ךיא .ָאטעג ןכָאנ קירוצ םולשב ןעמוקַאב ךיא לעװ ץלַא זַא

 ריא ,ריא רַאפ הנתמ ַא טלעג ןוא ןכַאז ריא ביג ןוא ןטנעמורטסניא עשיניצידעמ

 | .דניק ןוא לַאכימ

 טנגעזעג ןוא ,טנייו ןוא ןרעמיצ יד רעביא טַײג יורפ ןיימ .קירוצ ףױרַא ייג'כ

 -עג ןוא טנייוו ,וצ ךיז טעילוט ,טעב ןופ ןשיק םוצ וצ טלַאּפ יז .ןרעמיצ יד טימ ךיז

 ךעלשיט יד ףיוא ןגייצליּפש עניילק יד ,טנעוװ יד ןופ רעדליב יד טעלג יז .ךיז טנגעז

 ןייז ןיא טלמוטעצ סעּפע טייטש סָאװ ,לקירַאנַאק סָאד טשוק יז .רעמיצ-ףָאלש ןֹופ

 -- לגייטש םענעפָא

 וד ,לקירַאנַאק ! קירוצ טינ ןיוש ךיא םוק רעמ ! בוטש ןיימ טנוזעג ייז -- :

 -- -- -- ! סױרַא ןעמ טביירט זנוא --- טסביילב

 יש

 ףןיא ךעלטיוק ,ןעגנוקיטעטשַאב ,סעיפַארגָאטָאפ ןוזּפחב טביילק עמַאמ ןיימ

 סָאד .סעקליּפש ןוא ןעלדָאנ ,לוװַאב ,םעדָאפ וטימ ךעלקעז ןיא סע טקַאּפ ןיא ,ןסערדַא

 סעטרבח ןופ סעיפַארגָאטָאפ ,םידומיל יד ןופ ןשינעגייצ עריא טכוז ,הרפש לרעטסעווש

 ,ןטעברַא-טנַאה עטקירטשעג ןוא

 רע רעכלעוו ןיא ,ארמג ַא שוק ַא טיג רע .קנַאש-םירפס םייב טייטש עטַאט רעד

 סױרַא טמענ .סעּפע ךיז טנָאמרעד .,ּפָא טייג .ךיז טנגעזעג .טקוקעגניײרַא סעּפע טָאה

 טימ ּפָא טייג ןוא לטייז ַא טשטיינקרַאפ ,ןירַא םיא ןיא טקוק ,עטכישעג-ץערג דנַאב ַא

 .ץכערק ַא

 זיא'ס ;עטכישעג:ץערג דנַאב םעד ףיוא ןפע'כ .קנַארש-םידפס םִיצ וצ ייג ךיא

 ןפיוא קילב ןטצעל םעד ףרָאװ ַא ביג'כ ..."דרפס שורג, :לטייז ןפיוא טשטייגקרַאפ

 -װָאכינרעשט ,קילַאיב ,עטכישעג עשידיי .,ך"נת ,ימלשורי ,ילבב ס"ש :קנַארש-םירפס

 ןעמ .רעכיב עשיניצידעמ ,יקסנָאלש ,;דמל ,להר ,םכילע-םולש ,עלעדנעמ ,ץרּפ ,יקס

 .ןזָאל-עביא ,ןזָאל ץלַא סע ףרַאד

 .ךיק ןיא ,ןיײרַא ףיול'כ .ענַאיּפ ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא

 סענורטס יד סעכ טימ רעביא קַאה ןוא ,ענַאיּפ יד ךיג ףיוא ןפע ,קַאה ַא םענ ךיא

 רעד לָאז .םורב ןעיורג ַא טיג ענַאיּפ יד .רעניײצ-ענַאיּפ עסייוושרָאּפ ַא סיורַא ץעז ןוא

 :1 -- -- -- .ןבָאה האנה ןוא ןליּפש טינ שטייד

 עשידייא :דליב סיורג סיקסווָאקנימ טגנעה סע ,טנעוו יד ףיוא קוק ןטצעל ַא

 ףרַאד סָאװ ,רימ ףיוא םוטש ןקוק רעדליב ןופ םיטילּפ ...טנייוו ןוא טגנעה ,?םיטילּפ

 .געוו ןטנַאקַאּבמוא ןפיוא לקעּפ ןייז טימ ןײגסיױרַא 'זלַאב

 סָאלש ןשיטַאמָאטיױא ןפיוא ריט יד סילשרַאפ'כ .ּפערט יד ףיוא סיֹורַא ןעייג רימ

 ;יורפ זיימ וצ גָאז'כ .לסילש םעד ךיז ייב טלַאהַאב ךיא ןוא
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 ןלעװ ,ָאטעג ןופ ןײגסױרַא ןלעװ רימ זַא .לסילש םעד ןעמונעגטימ בָאה'כ ---

 ,לסילש םענעגייא ןטימ ריט יד ןענעפע ןוא בוטש ןיא ןייג ןענעק ךיילג רימ

 :מגָאז ןוא ןגיוא עקיטעמוא טימ לכיימש ַא טיג יורפ יד

 רעזנוא ןופ ריט יד לָאמנייק רעמ ןיוש ןלעװ רימ זַא ,רימ טגָאז ץרַאה סָאד ---

 .ןענעפע טינ בוטש

 ץַאלּפיקרַאמ ןפיוא

 .קעּפעג ןוא ןשטנעמ ןופ לבריוועג ןיא טּפַאכעגנײרַא רעוו ךיא .ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא

 :ךיז ןטסיירט ןדיי .רעמינּפ עטנַאקַאב םורַא ןוא םורַא

 ףבעלרעביא ייז טעװ ןעמ ,ןעמַאזוצ יבַא --

 ,סעמַאמ ,סעטַאט ,םינקז ןעייג'ס .טריר םלוע רעקיּפעק-טנזיוט רעד ןוא .ףייפ א

 ךיז ןטלַאה תוחּפשמ .ךעלעגעוו עשרעדניק ןגָארטעג ןרעוו םָארטש ןטימ .'ועדניק

 :ןעמיטש ךיז ןרעה'ס .םָארטש ןכרוד ןסיירעצ וצ ךיז ןזָאל טינ ךיז ןעימַאב ןוא ,ןעמַאזוצ

 ?וטזיב ואוו ,עמַאמ ---

 !רימ טימ ךיז טלַאה ,עקלארשי --

 ...היול סניבר םעד :רעדליב עטנַאקַאב ךרוד רימ ןפיול ןגיוא יד רַאפ

 ןייק ָאטינ זיא'ס .טפיול ןעמ ,רעלענש ןייג לָאז ןעמ זנוא ןגָאי טיײל-ָאּפַאטסעג יד

 .ןכַאז עטלּפָאד ןיא טעדיילקעג ןענעז עלַא ,סייה זיא גָאט רעד .קעּפ יד ןּפעלש וצ חכ

 עסייוו ןטערטעצ ןרעוװ סע ןוא געוו ןפיוא ךיז ןרעגלַאװ סע .קעּפ ּפָארַא טפרַאװ ןעמ

 .גייצליּפש-רעדניק ןוא סנַאדָאמעשט ,ןעלטנַאמ ,םידגב ,רעדמעה ,רעכעלייל

 רעניווטיל ןוא ןקַאילַאּפ

 טכַאל ייז ןופ טייהרעמ יד .ןקוק ,סעװַאל יד ףיוא ןעייטש רעניווטיל ןוא ןקַאילָאּפ

 ןדיי יד וצ ןעיירש םלוע ןופ ערעדנַא .החמש ןופ ןפייפ ךעלגניי יד .האנה טָאה ןוא

 :שירעטָאּפש

 ?ףײרַא ָאטעג ןיא ןדיי) !סַאו עשזבָאד !ַאטעג ָאד ישזדישז !ַאטעג ָאד ישזדישז --

 (!ךייא ףיוא טוג ףײרַא ָאטעג ןיא ןדיי

 :ןעיירש ייז ןופ ערעדנַא

 יד טלָאװעג טָאה ריא) !ָאטעג עישטַאמ -- ווָאקיױװעשלַאב עשטשילעשטכ --

 (ָאטעג ַא ריא טָאה טָא -- סעקיװעשלָאב

 :ערעדנַא ןוא

 -ַאּפ טלָאװעג טָאה ריא) !ַאטעג ָאד עישטעשזדיא :עניטסעלַאּפ עשטשילעשטכ --

 : (ָאטעג ןיא ריא טייג !עניטסעל

 .ןרעטלע ,רעדנק ,יורּפ ןוא ןַאמ ,עצײלּפ וצ עצײלּפ ,ךיז ןיא ןסָאלשעגנייא

 עשיליוּפ ןופ ןעיירשעג-רעטכעלעג ךָאנ ןגלָאפ'ס ןוא ןעייג רימ ,רעטייוו ןעייג דימ

 :םיצקש עשיווטיל ןוא

 ןייק ,סעקיװעשלָאב) !שטרעימש ַאנ יַאטעג ָאד !יניטסעלַאּפ ָאד !יציװעשלָאב --

 (!טיוט םוצ ףײרַא ָאלעג ןיא !עניטסעלַאּפ

 ףיוא טרעיורטרַאפ ןקוק םינכש עכעלטסירק יד ןופ ענלצנייא רָאנ .ןעייג רימ

 :רסומ ייז ןגָאז ןוא רעדניק יד ּפָא ןטלַאה ייז .עיסעצָארּפ רעזנוא
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 ןעמ ןעק ןגרָאמ ןוא -- ייז טנייה .עכעלקילגמוא יד ןופ טינ טכַאל רעדניק ---

 -- .ןריפ ױזַא זנוא

 :םלוע ןשיװצ טדניװשרַאפ ןוא יירשעג ַא זנוא וצ טיג קַאילָאּפ ַא רענייא ןוא
 --- !ָאטעג ןטלַא םוצ ךייא טריפ ןעמ !ארומ טינ טָאה ןדיי --

 רעיוט םייב טרידיצעד לַאפוצ רעד ןעוו

 סיוארָאפ טגָאי ךַאװ עקידנטײלגַאב יד .קרַאמ-ץלָאה ןבעל .דָארָאגװָאנ ּפָארַא

 םענייא .ןעמָארײש ייווצ ףיוא טלייטעג טרעוװ םלוע רעד :קרעמַאב ךיא .ןעיירשעג טימ

 לסעג:רעקסדיל רעקיאייברעד רעד ףיוא םענייא ןוא ,סַאג-ןושַארטס ףיוא ןעמ טגָאי

 ַא סעּפע יו םעצולּפ ריּפשרעד'כ .סעמרַאזַאק עשיווטיל יד טימ ךיז טצענערג סָאװ

 .לסעג רעקסדיל וצ ליפעגרָאפ ןטכעלש

 :יורפ רעד ןוא ןרעטלע יד וצ יירש'כ

 עשיווטיל יד ןבענ זיא לסעג עקסדיל .סַאג-ץושַארטס וצ ןפיול רימָאל ---

 יטינ גיוט'ס !סעמרַאזַאק
 ןגָאלש ןשטייד .סַאג-ןושַארטס ןופ םָארטש םוצ ןפיול ןוא סיר ַא ךיז ןביג רימ

 רימ ןפרַאו געוו ןפיוא .ןפיול טינ זנוא טזָאל קעּפ יד ןופ אשמ יד .סעקייגַאנ טימ

 קידנפיול טרעװ טַאטשרעבלַאג החּפשמ עקידנפיול זנוא ןבענ יד .ךעלקעּפ ּפָארַא

 ןופ עלַא .לסעג-רעקסדיל ףיוא לייט ַא ןוא סַאג-ןושַארטס ףיוא לייט ַא :טלייטעצ

 טיוט רעדָא ןבעל .ראנאפ ןייק ןרָאװעג טריפעגסורַא רעטעּפש ןענעז לסעג-רעקסדיל

 .רעיוט םייב לַאפוצ ַא ןופ טַאטלוזער ַא ןעוועג זיא --

 .רעיוט רענרעצליה ַא .סַאג-ןושַארטס זיב טימ טסייר םָארטש רעקידנפיול רעד

 .ןעיירש ,ןרישזיריד ,טייל-ס"ס ןעייטש סע

  עכלעוו ,סַאג"ןושַארטס ףיוא ןײרַא טגָאי ןוא ,גָאי ַא טיג ןשטנעמ עילַאװכ יד

 .קָאטשניב ַא יו טשיור ןוא םינומה ןופ טּפָארּפעג זיא

 == :-ד ח+- +- יַאטעג ןלא ןענעז ,רימ

 ָאמעג רענליוו ןופ םעלבמע

 טוי
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 ָאטעג ןיא טכַאנ עטשרע יד 9

 ןדיי ןשיוװצ .יבא

 ףעוװעג ױזַא ךָאד זיא'ס רעבָא ,ךעלדנעטשרַאפמוא

 ןזײרּפשכרוד ןכָאנ ָאטעג ןיא טבעלרעביא ןבָאה רימ סָאװ ,ליפעג עטשרע סָאד

 : .טייהנדירפוצ ןוא גנורעטכיילרעד ןופ ליפעג ַא ַא ןעוועג זיא רעיוט סָאד

 .קָאטש-ןיב ַא ןיא יו ,ןשטנעמ טימ טלדורּפשעג ךעלסעג עגַיע רָאּפ יד ןבָאה סע

 עטגָאיעג ןוא ענעבירטעגסױרַא עלַא ,עכעלקילגמוא עלַא ,עזָאלמײה עלַא :ךיז טכוד

 ,רַאבגיזַאבמוא יו ןעזעגסיוא טָאה עכלעוו ,טכַאמ ַא ךרוד

 ךיז "אבה ךורב, ןטשרע םעד ןעמ טָאה ןייוועג ַא טימ טינ ,םעד ץָארט רעבָא

 .ליפעג-ןוחטב ַא טימ ןוא ןּפיל יד ףיוא לכיימש ןסיוועג ַא טימ טרעקרַאפ רָאנ ,ןבעגעג

 ןע;פװשנײרַא םייב ָאטעג ןיא ןפָארטעג בָאה ךיא סָאװ ,ןטנַאקַאב ןטשרע םעד

 רעלעטשטפירש רעד ןעוועג זיא -- ןעמָארטש-ןשטנעמ עקידנסקַאװונָא ץלַא יד טימ

 2 .שטיווָאנַאמלַאק שריה קילעז

 :לכיימש ןכעליירפ בלַאה ַא ןוא ןקיטעמוא בלַאה ַא טימ ךימ טנגעגַאב רע

 ...!ןוחטב ןבָאה ףרַאד ןעמ ..ףדיי ןשיווצ יבא ---
 ׁש

 !ןדיי ןשיווצ יבַא --

 .טקיטומעג ןיא טסיירטעג ךיז רענייא רעדעי טָאה ױזַא

 טעוװ ָאטעג ןיא רעבָא ,קירעגנוה ןיא םערָא םגה זַא ,טכודעג ןעמעלַא ךיז טָאה'ס

 ןפרַאד שינ ןעמ טעװ ָאד ,ןשינעּפַאכ יד ןרעהפיוא ןלעװ ָאד .ןעמעטָא יירפ ךָאד ןעמ

 ןַיק ןריפ טינ ןיוש ןעמ טעװ טענַאד ןופ !"זדנעג, יו רענייטש-קורב יד ףיוא ןייג

 .ןטייצ ערעסעב ףיִוא ןטרַאװרעביא ןענעק ןעמ טעוװ ָאד ;רַאנָאּפ

 ,ןָאסבקעי ךיירפ טימ ךימ טְנִגעגַאְב -7 'רעמינּפ עשטייה יד ןופ ןרָאװעג רוטּפ --

 ..!ןדִיי ןשיווצ !ךיז ןשיווְצ ןֵּבֹע עלי רימ; ןלעו ָאד --- דָארָאגװָאנ ןופ טחוש "עד

 ןשטנעמ עטנַאקַאבמוא םָאְרפִׁש ןיִא ךיז ,ןסוהגַאב - ה-- !ןבעלרעביא ייז ןלעװ רימ ---

 6 יא ,טומ ;ןיא טנעה יד ךיז ןקירד ןוא

 רעיוא ןיא ןײרַא רימ טפרַא; == - שלי רָאנ ָאד .ןדער עלַא ! היחמ ַא זיא'ס --

 שי הערצל רעשידיי ַא קידנעמיוושייבדַאפ

 טנָאז --- הנידמ עשידיי עניילק א .ןעיובפי'א .לילאל !עד ךיז רימ ןלעוװ ָאד טָא --
 ,ץולח רעקידנעמיוושייברַאפ ַא גנונעפָאה ןייז סױרַא

 וימ זיא -- ָאידַאר ןשיטעיװָאס ןופ טַאקינומָאק ןטצעל םעד בָאה'כ ,רָאטקָאד --
 ,"םרופ , קירבַאפ-לעפ ןופ רעטעברַא רעטנַאקַאב ַא רעניימ הרושב עכעליירפ ַא עידומ

 .םָארטש-ןשטנעמ ןטימ ;רימ ןבעל ןגָארטעג טרעוו סָאװ ,טסינומָאק רעװיײקַא ןַא
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 רעטעברַא רעגנוי רעד ןוא םָארטש רעד ּפָא ךיז טלַאה סַאגךושַארטס ףוס םייב
 "גייה םעד תובהלתה טימ טלייצרעד ןוא !םלוע ןסיורג ַא-טימ טלגנירעגמורַא טייטש
 :ָאידַאר ןקיט;

 :טגָאזעג טָאה ןעמ .םוטנדיי רענליוו .םוצ עװקסָאמ ןופ טדערעג טָאה ןעמ

 טלייצעג .טומ ןופ טינ טלַאפ .ָאטעג ןיא ךייא ןעמ טריפ טנייה ! ןדיי רענליוו ---
 ןוא סעדנַאב עשטייד יד ןרעטעמשעצ .,ןרעקקירוצ ךיז ןלעװ רימ ןוא געט יד ןענעז

 .גנואיירפַאב ןופ העש רעכיג רעד ףיוא טרַאװ ,ָאטעג ןופ ןעײרפַאב ךייא

 ןדיי רעביא ךיז ןביג -- ָאטעג ןופ ןעיירפַאב געט יד זנוא ןלעוו ןטעוװָאס יד ---

 -עגמורַא ןיוש זיא רָאטױא סנעמעוו ,העידי עכעליירפ יד החמשב ליומ וצ ליומ ןופ

 .ןשטנעמ םלוע םעיינ ַא טימ לקניוו רעדנַא ןַא ןיא טלגניר

 ,ןדיי יד ךיז ןטסיירט ...זנוא ןיא תחנ רעייז ןעז ןבעלרעד טינ ןלעװ ןשטייד יד ---

 הריד רעטשרע רעזנוא ןיא

 .רימ ןבענ דיי ַא גערפ ַא ךיא ביג -- ?ןעניואוו ָאד ןעמ טעוװ ואוו ---

 רימ טגָאז -- ןעניואוו רע טעװ ןטרָאד ,טרָא ןַא ןּפַאּכרַאפ טעװ רענייא ואוו ---

 תוריד יד ןיא ןײרַא ךיז טביילק ןעמ -- ןבעל-ָאטעג ןופ ץעזעג עטשרע סָאד דיי רעד

 ,רַאנָאּפ ןייק עיצַאקָאװָארּפ רעד תעשב ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענעז עכלעוו ,ןדיי יד ןופ

 -ןּפורג ,זייװהחּפשמ טפיול ןעמ ,תוריד ןּפַאכרַאפ ןליוו עלַא :םורַא ךיז קוק ךיא :

 ,ןעמַאזוצ ןבעל ָאטעג ןיא רעטייוו ןליוו ,ןעמַאזוצ לָאמַא ןעוועג ןענעז סָאװ יד .זייוו

 .טּפָארּפעגנָא ןיוש זיא םוטעמוא רעבָא

 ,2 סַאג-ןושַארטס ףיוה ןפיוא ךימ טגָארטרַאפ םָארטש רעד

 ןייק ןטריפעגסיורַא ןַא ןופ הריד ַא רימ ןעמענרַאפ ,קיסיירד ןַאמ ַא ןופ עּפורג ַא

 סע יװ ןטייוו ןופ ןעעז רימ .סַאג-ענלַאװַאז ףיוא סױרַא ןעייג 'רעטצנעפ יד .רַאנָאּפ

 .ןײרַא ָאטעג ןיא תונחמ ךָאנ תונחמ ךיז ןעיצ

 ןשיװטיל ַא טימ ןדמל ַא ןדיי ַא ןופ דליב סיורג ַא טגנעה רעמיצ:סע ןיא

 : ,םינּפ-תרדה

 ,רעמערק :ןעמָאנ עילימַאפ :טרָאּפסַאּפ ַא .ןטנעמוקָאד ךיז זרעגלַאװ דרע רעד ףיוא

 .ןרעייטש עטלָאצַאב ןופ ךעלטיווק ןוא

 ,טבעלעג טשרָאקָא ךָאנ טָאה סָאװ ,ןבעל ַא טרעווילגרַאפ יוװ טסנעה רעמיצ ןיא

 ךָאנ ךיז טכוד ,טקעדעגּפָא בלַאה זיא רעגעלעג סָאד ?ןדניוושרַאפ טינ לי ןוא

 "יירעגסיוא רעבלַאה ַא טגיל סצ ןכלעוו ףיוא לשיט-טכַאנ סייוו ַא טעב ןבענ .םערַאװ

 טייטש שיט ןפיוא .דמעהרעביוא ןַא טגיל טעב םייב לוטש ַא ףיוא .סָאריּפַאּפ רעטרעכ

 עטלגערּפעג לקיָאלס ַא ןיא טקעטש עלעפעל ַא ,ייט ענעגיוצעגנָא טוג זָאלג בלַאה ַא

 .ךעלשרעק
 ןרָאװעג ןעמונעגוצ שטנעמ רעד זיא ןפָאלש ךיז ןגייל ןרַאפ טנוװָא ןיא סיוא טזייוו

 -- .טיוט םוצ רעגעלעג ןכייוו ןייז ןופ

 רעקיבייא ןַא ןיא .ךעלהסוכ ענרעבליז עקידחסּפ ןפָאלש סע .טעפוב ַא ןענעפע רימ

 בלַאה ַא ,עלעקניוו ַא ןיא .איבנה והילא ןופ סוכ ַא טעמתחרַאפ טייטש טייקיאור

 ןוא ןּפסָאנק טימ עלהרונמ-הכונח ענרעבליז ,עטלַא ,עטמולחרַאפ ַא ןוא עטנירגרַאפ

 : .ןטייווק
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 וצ טמגרב ןוא עלהרונמ רעד ןופ טּפַאכרַאפ טרעוו עּפורג רעזנוא ןופ עלעגניי ַא

 :ליטש רעד ןיא ןיילַא ךיז

 .ךעלעטכישעג טלייצרעד ריא -- ךעלעטכיל עניילק ריא ָא --

 ןטימ ןרָאװעג ןסירעגטימ זיא רעכלעו רערעל רעטלַא ןַא םיא וצ ֹוגָאז סע

 | :ןײרַא עפורג רעזנוא ןיא םָארטשי

 -- עקירעיורט ַאזַא ,עלעטכישעג ַא ןעזעג ָאד ןבָאה ךעלעטכיל יד ,דניק ןיימ ---

 -- -- == ןלייצרעדסיוא ןענעק טינ לָאמניײק רָאג ןלעוװ ייז סָאװ

 ענייש טימ םינקז .סעיפַארגָאטָאפ טימ םָאבלַא רעסיורג ַא טגיל לשיש ַא ףיוא

 ןוא ּפעצ עטמעקרַאפ טימ ךעלדיימ .רעדיילק הנותח ענעדייז ןיא ןעיורפ .יזרעב עסייוו

 -ילט-הוצמ-רב ןיא ךעלמירוחב .ןעמרָאפינוא-עיזַאנמיג ןיא ךעלגניי .ןצריש עצרַאװש

 ךייז ,הנקז ןייז ןוא רעטלַא רעד :דליב-החּפשמ סיורג ַא םָאבלַא ןטימ ןיא .ךעלמית

 .עלעדרעפ ַא טימ דניק ןיילק ַא רָאג ןוא ,ךעלקינייא ןוא רונש ןוא ןוז

 .החּפשמ יד ןעמונעגוצ םערוטש רעד טָאה סע .טסוּפ ןוא טסוּפ .םורַא ךיז קוק ךיא

 ןטנפעעגפיוא ןַא ףיוא גיוא ןיימ טלַאפ סע .דליב:-עילימַאפ סָאד רָאנ זיא ןבילבעג

 לָאמ ןטצעל םעד ןופ רעטרעוװ עליטש יד ּפָארַא ןענייש תויתוא עסיורג טימ .,'וודיס

 :ףָאלש םוצ ןייג

 -- -- -- ?םולשל ונביכשה,

 ןטפַאשטנַאקַאב עטשרע יד

 טניואוועג לָאמַא ןבָאה'ס ואוו ,רעמיצ ןייא ןיא ןצביז ןַאמ ַא ךיז ןצעזַאב רימ

 .ןָאזרעּפ ייווצ ךעלניײשרַאװ

 -ןַאב ַא ןיא ןפָארכעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ייב יו גנומיטש ַא זיא סע

 :אמתסמ ןכָאװ רָאֹּפ ַא ןופ געװ ןרעגישל ַא ןכַאמכרוד ןפיַאד ָאד טעװ ןעמ .עפוק

 ...ןדניײרפַאב ךיז ןעמ ףרַאד

  דבכמ ךיז זיא ןעמ ןוא טומ ךיז טיג ןעמ ,לסיבַא טצכערק ןעמ ,ךיז טנעקַאב ןעמ

 ...הריד רעיינ רעד ןיא טּפַאשדניירפ ןסילש וצ ףיוא

 ייט ןסייה לסיבַא רערעדנַא רעד ,ןעמונעגטימ לּפָאטרַאק עטקַאבעג טָאה רענייא
 .עדַאלעמרַאמ קיאָאלס ַא רעטרעפ ַא ,טיורב-סערַאכוס רענירד !ַא ,זָאמרעט ַא ןיא

 ןבעג הצע ןַא ןיוש ךיז טעװ ןעמ ,ןעמוקעגרעביא עטסגרע סָאד יבַא ,ןיוש ונ ---

 ןכַאמ וצ רעדניק ןוא ןעיורפ יד רעביא טזָאל ןעמ .םינכש עיינ יד ּפָא ןענעקסּפ --

 -ניימעג רעד ןיא החּפשמ רעדעי ןופ ןצענערג יד ןלעטשנייא ןוא גנונעדרָא לסיבַא

 סָאװ :סיינ סעּפע ךיז ןסיוורעד סַאג ןיא סױרַא ןעייג רענעמ יד ןוא ,הריד רעמַאז

 : ..ָאטעג ןיא ךיז טרעה

 יש

 רָאטקַאדער רענעזעוועג ,ןיוועל םַיח רעלעטשטפירש יד ךיא עזרעד סַאג ןפיוא
 ןופ רָאטקַאדער רענעזעוועג ,יקסנעזדָארג .ש ןוא "טייצ, גנוטייצ-גָאט רענליוו ןופ

 ' :קנַאדעג רעבלעז רעד ןדעי ייב ."רעירוק-טנוװָא, גנוטייצ-טנווָא

 לאז ףןעזעג טָאה רע סָאװ ,רענייא רעדעי ,תונורכז ןביירש ףרַאד ןעמ ---
 -- .ןסיוו תורוד עקידנעמוק

 .-סיגַאמ טימ ,עזָאר- קינייוו ילתפנ רעביירש םעד טימ ףיונוצ ךיז ךיא ףערט רעטייוו
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 ייד-+

 -ַאנַארַא טימ ,ןלױּפ ןופ רעוט-ןויצ-ילעוּפ ַא ,ןַאמדייז טימ ,סוטַאניצניצ והיעשי רעט

 .תודחאתה ןופ רבח רעטלַא ןַא ,שטיוו

 עשיריטַאס ענייז טימ ענליוו ןיא טנַאקַאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,שטיווָאנַארַא

 :םַארג ַא ךיילג אבה-ךורב םוצ טגָאז ,ןטעקנַאב עשיטילָאּפ ףיוא ןשינעגָאזמַארג

 -- .ַאטעג ןצנַאג ןפיוא -- ָאטעװ ןיימ גיילרַאפ ךיא --

 עטשרע יד הברוח ַא ןיא סעּפע ןפורפיונוצ ןגרָאמרעביא ףיוא טסילשַאב ןעמ

 עּפורג רעשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ רעשידרערעטנוא ןַא ן'פ גנולמַאזרַאפ עלַאגעלמוא

 ,ָאטעג ןיא

 ןטנַאקַאב םעד ךיא עזרעד ,סַאגעקסלעװַאש ףיוא ,זילק סעקלואש בר ןבענ

 .יקצילַא השמ רערעל ןשיאערבעה רענליוו

 גערפ ַא םיא ךיא ביג -- ?ָאטעג ןיא ןזעוו-לוש ַא טימ סעּפע ןייז טעװ סָאװ ---

 ,ךיז קידנעלציוו בלַאה ,טסנרע בלַאה

 .ןַאלּפ ַא ןיוש בָאה ךיא ,ןייז טעוו סע ---

 -רָאפניא ייז .םיריוטקָאד עּפורג ַא ךָאנ ןוא ָאריּפַאש ןמלק רָאטקָאד ןגעגַאב ךיא

 : :ךימ ןרימ
 -ןושַארטס ףיוא סרעטסעווש-ןעקנַארק ןוא םיריוטקָאד עלַא ךיז ןפערט ןגרָאמ---

 ןעמענפיוא טעװ ןעמ ,עירָאטַאלובמַאדָאנעג ַא ןדנירג טרָאד ןלעװ רימ .6 רעמונ סַאג
 .ןעגנוניואוו ערעייז ןיא ןריטיזיוו ייז ןייג טעװ ןעמ ,עקנַארק

 ןגַארפ עקידנקיאורמואַאב

 לסיב ַא טרעוו גנומיטש יד ןוא ןעלקנוט וצ לסיב ַא ןָא ןיוש טביוה סַאג ןפיוא

 ,ךיז טלייצרעד ןעמ ןוא סעקּפורג ןיא טייטש םלוע רעד .עטסערּפעג ַא

 :רענייא טגָאז

 ָאטעג ןיא ןענעז רימ .סָאטעג ייווצ רָאג רָאנ ,ָאטעג ןייא טינ זיא'ס ,טסייוו ריא --

 ןטײדַאב סָאד ןעק סָאװ .ייוצ רעמונ ָאטעג זיא סַאג עשנייד ךָאנ ןוא סנייא רעמונ

 ?רעסעב זיא ואוו ןוא

 : :רעטייווצ ַא טגָאז

 סנייא רעמונ ָאטעג ןיא קידנריפ ָאד זנוא טָאה ןעמ סָאװ טינ טלעפעג רימ --

 ףיוא ןרעדנַא םעד ןוא סַאגױושארטס ףיוא םענייא ,ןעמָארטש ייווצ ףיוא טלייטעג

 !רעסעב זיא'ס ואוו סייוו רעװ ,ךימ טקערש ץרַאה ןיימ .לסעג-עקסדיל

 :רעטירד ַא טלייצרעד

 -לָאקָאטנַא ןופ םיעגושמ עשידיי יד טריפעגסיױוַא טָאה ןעמ ,טסייוו ריא ---

 יז וצ ,ָאטעג םוצ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ןדיי הנחמ א ןופ שארב טריפעג ייז ןוא לָאטיּפש

 ,ןטַאלַאכ-לָאטיּפׂש עיורג ןיא סעקילַאק ןוא עקנַארק עשידיי ןבעגעגוצ ךיוא ןעמ טָאה

 ןדיי יד ןופ עיסעצָארּפ יד טריפַארגָאטָאפ ןוא ןרָאפעג זיא רָאטַארעּפָא-םליפ ַא ןוא

 ,סעקילַאק ןוא עקנַארק ,םיעגושמ יד טימ שארב ,קעּפ טימ

 :רעטרעפ ַא טלייצרעד

 ןעמ טָאה ןדיי סעּפורג עסיורג ,ָאטעג ןיא טריפעג ןעמ טָאה ןעמעלַא טינ --

 טציא ןענעז סָאװ ,ןטסירק רָאּפ ַא .סעקשיקול ףיוא טריפעגקעװַא ןוא טלײטעגּפָא

 -עקצימ ,ןסַאג-עקנַאלוהָאּפ עדייב ןופ ןדיי יד זַא ,טלייצרעד ןבָאה ןעגנַאגעגיײברַאפ
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 געוו ןופ ןענעז ,סַאג-ץענירעווז לייט ַא ,סַאג-עװָאטרָאּפ ,סַאג-יקַאטרַאט ,סַאג-שטיוו

 ןוא הסיפת ןיא טריפעג ייז ןעמ טָאה סָאװרַאפ .הסיפת ןיא ןרָאװעג טריפעגקעווַא
 טָאה געוו ןטימ ןיא ?ןעמוקרָאפ ייז טימ טעװ סע סָאװ ,סייוו רעוו ?ָאלעג ןיא טינ

 ...ןגָאלשעג קרַאטש ייז ןעמ

 טכַאנ עטשרע יד

 ,2 רעמונ סַאג-ןושַארטס ףיוה ןפיוא קירוצ ךיז רעק ךיא .טכַאנ טרעװ סע

 ןעמ ןוא ןעיירשעג ןטייוונופ ךיז טרעה סע .גנומיטש עכעלמייהמוא ןַא ףיוה ןפיוא

 עדעי .ףיוה ןופ רעיוט םייב ךַאװ ןטלַאה וצ טסילשַאב םלוע רעד .טענַאװ ןופ טינ סייוו

 .םלוע םעד ןגָאזנָא שינעעשעג ַא סעּפע ייב ןלָאז עכלעוו ,ןשטנעמ ריפ ערעדנַא העש
 ,גנולקנוטרַאפ-טכַאנ עשירָאטַאגילבָא .רעטצניפ זיא הריד רעיינ רעזנוא ןיא

 ,ןפָאלש סיוא ךיז טגייל ןעמ ןוא ןקעד ענעמונעגטימ דרע רעד ףיוא סיוא ןגייל רימ

 .החּפשמ וצ החּפשמ ,ערעדנַא יד וצ ענייא ,טעילוטעגפיונוצ ןוא טסערּפעגפיונוצ

 ןשטנעמ עז ךיא .ףָאלש םענעסירעצ ַא סעּפע ןיא ןיײרַא קניז ךיא :ריּפש'כ

 ,ןוטייוו ןופ רעה ךיא .ףיוא ךיז ךיא ּפַאכ טייצ וצ טייצ ןופ .ףוס ַא ּןָא םינומה ןעייג'ס ,ןעייג

 סעדעי ןגיואוועג טלָאװ רע יוװ ,רעכיז טעשטּפעש ןוא בירעמ טנװַאד ןכש ַא סעּפע יו

 :ןוחטב טימ ןוא טרָאװ

 -- .עבט תומוהתב םהיאנוש תאו םהיפדור תאו ,ףוס-םי ירזג ןיב וינב ריבעמה --

 סרעגלָאפרַאפ ערעייז ,ףוס-םי ןופ סעילַאװכ יד ךרוד רעדניק ענייז ךרוד טריפ רע)

 .(ןטנורגּפָא יד ןיא ףיט רע טקנירטרעד םיאנוש ןוא

 .טייוו טינ רָאג ןוא ןעיירשעג סעּפע םעצולּפ

 םענעי ןופ רָאפ טרָאד טמוק סעּפע .לסעג-רעקסדיל ןטימ טצענערג רעיוט רעזנוא

 .ךיז טגעוװַאב סעּפע .טרָאד טשיור סעּפע .רעיוט טנַאק

 ,ביוטש טימ רעטקעדַאב ַא שטנעמ ַא ּפָארַא טכירק םעדיוב ַא ןופ

 טריפ ןדיי עלַא .לסעג-עקסדיל ןופ ןפָאלטנַא םעדיוב וצ םעדיוב ןופ ןיב ךיא --

 .יקשיקול הסיפת ןיא סיוא טזייוו .סױרַא ןטרָאד ןופ ןעמ

 .ןעיירשעג ,געיעג ,ףיולעג ,טירט טרעהעג טכַאנ עצנַאג ַא ךיז ןבָאה רעטעּפש ןוא

 ,הסיפת רעד וצ לסעג-רעקסדיל ןופ ןדיי סעיטרַאּפ טריפעג טכַאנ עצ:ַאג יד טָאה ןעמ

 רעזנוא ןופ רעטצנעפ יד ךרוד רימ ןבָאה ,קיטכיל ןרָאװעג זיא סע ןעוו ,גָאטרַאפ
 ןפרָאװרַאפ סַאג עצנַאג יד ןעזעג ,סַאגיענלַאװַאז ףיוא סיֹורַא ןעייג סָאװ ,גנוניואוו
 .םיצפח ענעדישרַאפ ןוא סענַאדָאמעשט ,קעּפ טימ

 .געוו ןטצעל רעייז ףיוא קידנעייג ןפרָאװעג סע ןבָאה ןדיי
 .ָאטעג ןיא טכַאנ עטשרע יד .טכַאנ רעבירַא
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 ךיז טרימראפ אטעג רעד 0

 ןגרָאמירפ רעטשרע רעד

 .ָאטעג ןיא ףיוא ןעוועג עלַא ןיוש ןענעז גָאכרַאּפ ףניפ .1941 רעבמעטּפעס רעט7
 סָאװ ,ךיז ןסיוורעד וצ ידכב ,ךעלסעג עגנע רָאּפ יד ןיא טישעגסױרַא ךיז ןבָאה עלַא

 .לסעג-עקסדיל ןופ ןש-נעמ יד טימ !?כַאנייב ןפָאלרַאפ ךיז טָאה סע

 :עיזוליא-ָאטעג עטשרע יד ןרָאװעג ןענורעצ לָאמנייא טימ ןעמעלַא ייב זיא'ס

 :טסואוורעד ךיז עלַא ןבָאה סע .תונברק ןָא ,קיאור ןבעל ןענעק ןעמ טעװ ָאטעג ןיא זַא

 טריפ סע ןיהואוו .הסיפת ןיא טריפעגסיוָרַא ןעמ טָאה לסעג-עקסדיל ןופ ןדיי יד

 .טליפעגרָאפ ןיילַא רעדעי ןיוש טָאה הסיפת ןופ געוו רעד

 ןופ עיצקַא רעד ןופ ךיז ןעװעטַארוצסױרַא ןעגנולעג זיא ןדיי לָאצ עניילק ַא

 יז זיא רעדנואוו טימ םתס ןוא רעמעדיוב ןוא סרעלעק ,רעכעל ךרוד .לסעג-עקסדיל

 .סנייא רעמונ ָאטעג ןיא ךיז ןעלגומשוצניירַא ןעגנולעג

 ןַאמטנעמיד לארשי רעטכיד רעד ןעוװעג זיא ייז ןשיווצ

 עקיטכענ יד .ָאטעג ןיא ןגרָאמירפ רעטשרע רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה יורג

 סעמַאמ .ןדנואוושרַאפ זיא -- ןומהב ךיז ןפערטנעמַאזוצ ןופ דיירפ עכעלרעטנומפיוא

 -נָאלברַאפ לַאפוצ יּפ-לע ןבָאה עכלעוו ,רעדניק ערעייז טגָאלקַאב ןוא ןפָאלעג ןענעז

 .ןרעטלע .יד רעדניק ,רענעמ עדעייז !טגָאלקַאב ןבָאה ןעיורפ ,לסעג-עקסדיל ןיא טעשזד

 .גנומיטש יד ןביוהעג ךיז טָאה םורַא הש רַאּפ ַא ןיא רָאג

 ערעדנַא ןוא) דענעמכַאפ לייט ַא זַא :ָאטעג ןיא גנַאלק ַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה'ס

 טימ ללכב זַא ןוא ,הסיפת ןופ ןעמ טיײרפַאב (רענעמכַאפ עלַא זַא ,טגָאזעג ןבָאה

 רענייא רעדעי טָאה .הסיפת ןופ סױרַא ןעמ ןעק ,טפַאשטנַאקַאב טימ ,עיצקעטָארּפ

 .ךיז ןעײרפַאב ױצ ףיוא ךַאפ ַא סעּפע ןעניפעג ןיוש טעוו בורק ןייז זַא ,טכַארטעג

 ַא ךיז טָאה -- הסיפת ןופ עטיירפַאב עטשרע יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה סע זַא ןוא

 :רעמינּפ יד ףיוא ןעמעלַא ייב ןזיוװַאב רעדיוו לכיימש

 ..םולשב קירוצ ןעמוק עלַא ךָאנ ןלעוו ייז .ןעז טעװ ריא ---
 רענעמ ןוא סטכעקעג ַא סעּפע ןכַאמ ,לּפָאטרַאק ןכָאק ןעמונעג ןבָאה רעבייוו ןוא

 ןוא ,רעייפ ַא ןדניצרעטנוא וצ ץלָאה לקיטש ַא ןכוז ןפיוה יד רעביא ןזָאלעג ךיז ןבָאה

 שטייד, ןיא ,?ָאטעג ןיא ןייג, ןיא ,?שינעּפַאכ, ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא ןבָאה רעדניק

 | : ."דיי ןוא
 ןופ ,גנונעפָאה ןוא שואי ןופ לַאפנָא רעקידנעלסקעוו ַא זיא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא

 ןבעל ןופ רעטיײלגַאב רעטסקרַאטש רעד ןעוועג ,ןוחטב ןשידניק ןוא קערש-ןטיוט

 : ,ָאטעג ןיא

 ןוא -- גנומיטש-קינַאּפ עטסרעווש יד ןטײרּפשרַאפ ךיז טגעלפ טנעמָאמ ןייא ןיא
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 ןטייוצ ַא ןיא .סענילַאמ ןוא רעכעד ,רעמעדיוב ןיא ןרעוו ןדנואוושרַאפ ןגעלפ עלַא

 ףיוא רעדיוו עלַא ןוא -- העידי רעטרעטנומרעד ַא ןופ לַארטש ַא סעּפע -- טנעמָאמ

 ןוא סיינ ןופ ןוא לדנַאװ-לדנַאה ,ןסעומש ןופ ָאטעג רעד טכָאק סע ןוא -- ןסַאג יד

 : .ןעגנונעֿפָאה

 טרעקעגקירוצ :ןַאמ טנזיוט ייווצ רעביא לסעג-עקסדיל ןופ ןעמ טָאה טריפעגקעווַא

 .(רענעמ-ךַאפ ערעדנַא ןוא םיריוטקָאד) טרעדנוה ייווצ ןַאמ ַא ךיז ןבָאה

 .רַאנָאפ ןייק טריפעג ןעמ טָאה עקירעביא עלַא

 ינושרג ןושרג ר"ד

 רעטלַא רעד ,ינושרג ןושרג ר"ד ךיוא ןעוועג זיא הסיפת ןופ עטיײרפַאב יד ןשיווצ

 .ןייארַאפ םיריוטקָאד ןשידיי רענליוו ןופ רעציזדָאפ-ךרע ,ןקסע רעשיטסינויצ

 ,הסיפת רעד ןופ טכַארבעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ,לָא;יּפש ָאטעג ןיא ןעוועג ןיב'כ

 טימ קידנדער .ץימש סעקיײגַאנ ןופ טקַאהעצ ןעוועג זיא םינּפ ןייז ,ןגָאלשעצ ןצ:ַאגניא

 :עגַארפ עטלַא יד ןסירעגסיורַא רימ ןופ ךיז טָאה ,םיא

 ? םירוסי ךילע םיביבח --

 : :טרעפטנעעג רימ טָאה רע

 ןצנַאג ַא .ּפעלק עניימ טרעוו ןיב ךיא ,םירוסי עניימ הבהאב לבקמ ןיב ךיא ---

 ןיימ ןופ ףוס ןזיב בָאה ךיא ביוא ןוא ,טעברַא עשיטסינויצ ןָאטעג ךיא בָאה ןבעל

 (1940--1860) 'נוטרג ןושרג ר"ד {

 ןעמ יוװ ,רעטלע ןיימ ףיוא ןעז וצ טבעלרעד ןיא --- ןייז וצ הלוע ןזיװַאב טינ ןבעל

 וצ ןגָאלשעג רימ טמוק -- ָאטעג ןיא ךימ טריפ ןעמ יװ ןוא --- ָאטעג ןיא זנוא טריפ

 ּׂ -- -- םירוסי עניימ הבהאב לבקמ ןיב ךיא .ןרעוו

 .ןענייש ךָאנ געיעג רעטשואירַאפ .ןכָאװ ָאטעג עטשרע יד ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה'ס

 ,לַארָאמ רעקירעדינ ןופ ןשטנעמ טכיוטעגפיוא ןבָאה ָאטנעג ןופ ךַאלפרעביױא !רעביא

 ,םוקמוא ריא ברע ,דובכ ןשידיי ריא טרילרַאפ אטילד םילשורי זַא ,:כודעג ךיז טָאה'ס

 ןוא ָאטעג ןיא ןבעל עקידתולפש סָאד ןגָארטרעבירַא ןקז רעד טנעקעג טשינ טָאה'ס

 .דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא רע ןוא ,טײקנלַאפעג עכעלשטנעמ יד

 ,ינושרג רענָאיצולָאװער ןטנַאקַאב ןופ בורק ַא .1860 רָאי ןיא ענדָארג ןיא ןריובעג

 ןופ רענייא ,דוסיה ןרק ןופ שאר בש'י ,ענליוו ןיא ןויצ יבבוח עטשרע יד ןופ רענייא

 ןַא ,ענליוו ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רענײמעגלַא רעד ןופ ךותה ידומע יד
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 ,עיגָאלָאטַאמרעד ןופ טסילַאיצעּפס ,ןַאמ-סטפַאשנסוװ רעטסנרע ןַא ,דימתמ ַא ןוא וינע

 ןופ ,"טעברַא ךרוד ףליהע טפַאשלעזעג הכאלמ רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא

 טעטכַאעג ןוא טבילַאּב 'ןעוועג רע זיא ,סעיצומיטסניא ערעדנַא ןופ ןּוא םינקז בשומ

 .ןזיירק עכעלטפַאשלעזעג עשידיי עלַא ןיא

 ךיז טָאה ןעמ ןעוו .,דרָאמטסבלעז ןײיגַאב םייב ןזעוװעג טלַא רע זיא רָאי 1

 ןופ טגָאזעגּפָא ךיז רע טָאה ןענייש סנבעל םיריוטקָאד יִּד רַאפ ןגירק וצ טימַאב

 | :טגָאזעג טָאה רע .ןייש ַא ןטמענ

 .טינ ןיוש ףרַאד ךיא ,עגנוי יד ןעמענ סָאד ןלָאז --

 -רעה רעד ןגעק !טסעמָארּפ סלַא ןעמונעגפייא ָאטעג רעד טָאה דרָאמטסבלעז ןייז

 טבעלעגסיוא טָאה סָאװ ןשטנעמ ַא דצמ ,גנופַאלקשרַאפ ןוא טעטילַאיטסעב ןיּכ טּפַאש

 ןגָארטעג ןעמ טָאה ןוֹרַא ןייז .עדריו רעכעלש:נעמ ןוא רעשידיי ןיא ןבעל גנַאל ַא

 דובכה תארי טימ ןוא רעױטרדָא:עג ןזיב ןטילגַאּב םיא ןבָאה ןדיי עלַא .טנעה יד ףיוא
 .יעגנולמַאזרַאפ רעיורט ףיוא ןעמָאנ ןייז טנָאמרעד

 טַארױדיײ-ָאטעג ןופ גנודנירג

 סע .טַאר-ןדיי ַא טמיטשַאב טָאה'מ זַא ,טסואוועג ָאטעג רעד ןיוש טָאה גָאטייב

 רעטרילימיסַא רענעזעוועג ַא) דירפ לָאטַאנַא רעינעשזניא :טרעהעג םיא וצ ןבָאה

 ןַאמכיג רעינעשזניא ,("דנוב, ןופ) ןַאמשיפ .א ,("דנוב,, ןיפ) יקסנושַאי .ג ,(ריקנַאב

 יקציװָאנַאקלימ .ש טַאקָאװדַא ,("דנוב , ףיוא עיצַאטנעירָא טימ רעשיאייטרַאּפמוא ןַא)

 ,(טסינויצ רעשיאייטרַאּפמוא ןַא)

 ,סַאג-עקצינדור ןופ ףיוה םעד טרָא-ץיז ןייז סלַא טמיטשַאב טָאה טַאר-ןדיי רעד

 .עיזַאנמיג-לַאער רעשידיי רעקילָאמַא רעד ןופ ןינב ןיא ,6 רעמונ

 סלַא ןטרָאסער יד ךיז ןשיוצ טלייטרַאפ טַאר-ןדיי רעד טָאה טייצ רעד טימ

 ןזיװעגסױרַא רעניואוונייא-ָאטעג יד ןופ ןגיוא יד ןיא ךיז טָאה דילגטימ רעטסוויטקַא

 .טַאר-ןדיי ןיא העּפשה-טּפיוה יד ןגָארקעג ךיילג טָאה רעכלעוו ,יקסנושַאי .ג

 ײצילַאּפַאטעג רעשידיי רעד ןופ גנודנירג

 .םירוחב עשידיי ךיז ןריטשומ סע -- ףיוה ןפיוא .לָאטיּפש ןיא ןיירַא ייג ךיא

 ןשירעציפָא-שירַא ןַא טימ קנַאלש רענייא :טייל עגנוי ייווצ ייז טימ ןריגיריד סע

 ַא טימ ןעזסיוא ןשידיי שיפיצעפס ַא טימ ,רעכיוה ַא רעטייווצ רעד ןוא ןעזסיוא

 : 1 .עלעדרעב

 .עקימורַא יד ייב ךיא גערפ -- ?ןשטנעמ יד סָאד ןענעז רעוו --

 ,ײצילָאּפ-ָאטעג יד זיא סָאד --

 ?ןעזסיוא ןשירַא ןטימ רעקנַאלש רעד זיא רעװ ןיא --

 ןופ רענייא זיא רע ,רעציפָא רעשיווטיל רענעזעוועג ַא ,סנעג בקעי זיא סָאד --

 ,סרעריפנָא יד

 ?לדרעב ןטימ רעטייווצ רעד זיא רעוו ןוא ---

 ןופ רעוט רעשיטסינָאיזיװער רענעזעוועג ַא ,טַאקשומ טַאקָאװדַא זיא סָאד --

 .סרעריפנָא יד ןופ רענייא ךיוא ,עשרַאוו

 ןרעו סע ןסַאג יד ףיוא ןעגנודלעמ ןעזעג ןיוש ךיא בָאה םורַא גָאט ַא ןיא ןוא
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 אטהתזגא 8. ןטטזאָק
 5000001 1 ומה אאצ

6 6: 



 רעד ןיא ךיז ןביירשרַאפ וצ ,עטביאעג שירעטילימ ןשטנואוועג ,טיילעגנוי ןפורעג

 | ,ײצילָאּפ ָאטעג

 ,ןדלעמ וצ ?ביוהעגנָא ךיז טָאה ןעמ

 ןוא) סדוד-ןגמ עיולב טימ רעדנעב עסייוו סמערָא יד ףיוא ןָאנעגנָא טָאה ײצילָאּפ יד

 ןענעז יײצילָאּכ רעד ןשיװצ .(סדוד|ןגמ עסיוו טימ רעדנעב עיולב רעטעּפש

 ,סניליירפ עגנוי עקינייא ןעוועג ךיוא

 ןזעװ-סטיײהטנוזעג םעד ןופ גנודנירג

 ןרָאװעג טגיילעג םיריױטקָאד עשידיי יד ךרוד זיא ָאטעג ןופ גָאט ןטשרע םעד ןיא

 עטסוויטיזָאּפ יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סעכלעוו ,:זעוו-סטייהטנוזעג ןופ ןייטשטנורג רעד

 ,ןבעל-ָאטעג ןופ ןלייט

 -ַארטס ףיוא טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבָאה רעטסעווש-ןעקנַארק ןוא םיריױטקָאד עלַא

 .טעברַא יד ייז ןשיװצ ןרָאװעג טלייטרַאפ זיא טרָאד ,6 סַאג-ןוש

 טעברַאעג רעירפ ןבָאה עכלעוו ,סרעטסעווש-ןעקנַארק ןוא םיריוטקָאד לייט ןייא

 סָאד ןרָאװעג טציא זיא סעכלעוו ,סַאג:ענלַאװַאז ףיוא לָאטיּפש ןשידיי רענליוו ןיא

 ָ .םיא ןיא טעברַא יד ןעמונעגרעביא טָאה ,לָאטיּפש-ָאטעג

 -ָאטעג רעד ןופ בױהנָא םעד גָאט ןבלעז ןיא טעדנירגעג טָאה לייט רעטייווצ ַא

 .6 סַאגושַארצס ףיוא לרעמיצ ןיילק ַא ןיא עירָאטַאלובמַא

 -ָאימעדיּפע-רַאטינַאס יד ןפַאשעג םורַא געט רָאּפ ַא ןיא טָאה לייט רעטירד ַא

 ,ָאטעג ןופ ןבעל ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה עכלעוו ,גנולײטּפָא עשיגָאל

 -רעדניק עשיניצידעמ יד ןענַאטשטנַא ךיוא ןענעז םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 .רעטנעצ רעשיניצידעמ-לוש רעד ךיוא ןוא ,ןטלַאטשנַא-טכיזפיוא

 ר"ד ָאנעג ןפ ןזעווסטייהטנוזעג ןטימ שיניצידעמ טריפעגיָא טָאה הליחתכל

 .ר ר"ד ןייֹרַא ןענעז'ס רעכלעוו ןיא עיגעלָאק-םיריוטקָאד ַא טימ יקסווָאדַאש לאפר

 ,ןייטשלעקניפ .ל ר"ד ,ןײטשּפע .ל ר"ד ,שטיװָארָאטנַאק .א ר"ד ,ַאקסנָארוװַאג-דַאבַאש

 -ייל .יקסדָארב לאכימ ר"ד ןרָאװעג ָאטעג ןופ טצרַא-ףעש זיא רע:עּפש .ןַאר .ג ר"ד

 יתבש ירי ר"ד ןעוועג זיא טַארנדיי םעד דצמ ןזעוו-סטייהטנוזעג ןופ רעשט

 .יקציװָאנַאקלימ

 ַאטעג ןיא טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןופ גנואיײטשטנַא

 השמ רערעל םעד ןפָארטעג ךיא בָאה ,ָאטעג ןיא ןײגנײרַא ןופ ןגרָאמ ףיוא

 דימ רע כָאה טרָאד .זיולק סעקלואש 'ר ןיא לקניוו ןייז טַאהעג טָאה רע יקצילָא

 זיא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא .ָאעג ןיא ןזעוולוש ַא ןדנירג טייג רע זַא ,טלייצרעד

 רעצרוק ַא ןיא ןוא םעד ןגעוו טַאר-ןדיי ןיא םודנַארָאמעמ ַא ןבעגעגנָא ןעוועג ןיוש

 -כיל יד ןופ סנייא ןעוועג זיא סעכלעוו ,ןזעוו-לוש סָאד ןענַאטשטנַא זיא םורַא טייצ

 | :ָאטעג ןיא סעיצוטיטסניא עטסקיט

 ןעמוקעגרָאפ ,לסעג-ענסיזד ןופ תוברוח יד ףיוא זיא ָאטעג ןיא גָאט ןטירד םעד

 ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ רעד ןופ גנולמַאזרַאפ עלַאגעלמוא עטשרע יד

 ראה ."תודחאתה-ןויצ-ילעוּפ,
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 ,טייהיירפ-רורד ,ץולחה רעד טעטיװיטקַא עשיטילָאּפ רעייז ןביױהעגנָא ןבָאה סע

 ,ןטסינומָאק ,"דנוב , ,ינויצה-רעונה ,ריעצה-רמושה

 שיטילָאּפ ןוא ךעלטּפַאשלעזעג שידרערעטנוא ןַא ןריסלוּפ ןביוהעגנָא טָאה סע -

 .טייקיטעט-רוטלוק ַא ךיז ןרימרָאפ ןביױהעגנָא טָאה סע :ָאטעג ןיא ןבעל

 ןעמעלבָארּפיַאטעג עטשרע יד

 עלַאנידרַאק יירד רַאפ ןענַאטשעג דיי-ָאטעג רעד זיא ָאטעג ןופ גָאט ןטשרע ןופ
 :ןעמעלבָארּפ

 רעד זיא ןייש ַא ןָא שטנעמ ַא ?ןייש ַא ןוא טעברַא ןעמ טגירק ואוו .א
 ,טיוט םוצ טַאדידנַאק רעטשרע

 ?גנוניואוו ַא --- ּפָאק ןרַאפ לקניוו ַא סעּפע ןעמ טגירק ואוו .ב
 ?טיוט-רעגנוה םעד ןדיימוצסיוא ידכ -- זייּפש סעּפע ךיז ןעמ טפַאש ואוו .ג

 ידכ ,גנוציײהַאב סעּפע ןעמ טגירק ואוו :ןעמעלבָארּפ ערעטייוו ןעמוקעג ןענעז ןַאד
 ואוו ןוא -- ןכָאקפיױא זיא סע סָאװ ןוא געט-רעטניוו יד ךיא בוטש יד ןעמערַאוװוצנָא
 ?ךוש ַא ,דגב ַא ןעמ טגירק
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 ,ןעלמוטעצ ןופ ןגעוו יד ףיוא 1
 ןויפראפ ןוא ןלייטעצ

 יןרעמונ, ,יךעלכיב-סטעברַא, ,יןענייש,

 ןבעל טנעקעג טינ ןעמ טָאה (ג:וקיטעטשַאב:סטעברַא עשטייד) "ןייש; ַא ןָא

 7 .ָאטעג ןיא

 רעד רַאפ ןעגנעה םיצ רענייא יוװ טריּפשעג ךיז טָאה -- "ןייש ַא ןָא; שטנעמ ַא

 ,הטיחש רעד רַאפ רעטּפשמרַאפ-טיוט םוצ ַא יו ,הילת

 - .רעכיזמוא עגַאל ןייז זיא טכַאניײב ןוא גָאטייב

 ָאטעג ןיא ןַאמ-ס"ס ַא ןופ ןייגנַײרַא ןטסקילעפוצ םייב ,"עיצקַא; רעדעװטעי ייב

 .טיוט םוצ ריפסורַא םוצ רע זיא --

 וצ ןייגרעד ןעק סע ,"רעזָאלניײש; ַא ןטיה ךיז ףרַאד םינכש ענעגייא רַאפ ךיוא

 ןלעטשוצ ןפרַאד טעװ יז ןעוו ,ןכוזפיוא םיא ןעק יז ןוא ;ײצילָאּפ-ָאטעג רעשידיי רעד

 .עיצקַא ןַא וצ ןשטנעמ םוכס ריא ןופ ןטרעדָאפעג ַא

 ,גנוניואוו ַא יו ,דגב ַא יוװ ,טיורב יוװ רעקיטכיוי זיא ."ןייש; ַא

 ...ןבעלרעד ,ןבעלרעביא ,ןבעל ןופ גנונעפָאה יד זיא --- "ןייש,

 ,ןײלַא ןבעל סָאד זיא --- "ןייש;

 יש

 ןענייש יד טימ עטכישעג רעד ףיוא קירוצ קילב ַא קנַאדעג ןטימ ףרַאװ ךיא זַא

 -- סָאטעג עלַא ןיא ןעוועג זיא ךעלנע ױזַא זַא רעה ךיא זַא ןוא ,ענליװ-ָאטעג ןיא

 : -- ךיא עז

 ,טנעמורטסניא רעשיצַאנ רעטנכערעגסיוא דיפרעּפ רעד -- ןשוועג זיא "ןייש, רעד

 עזעלַאפ ייז ןפַאש ,קנַאדעג רעייז ןעלמוטעצ .סָאטעג יד ןיא ןשטנעמ יד ןריפרַאפ וצ

 טריּפש סָאװ) סרעציזַאב-"ןענייש , ןופ סַאלק ַא ףיוא ךעלרעניא יז ןלייטעצ ,סעיזוליא

 "ןזָאלנײש, ַא ,סַאלק ַא ףיוא ןוא -- ("ץוש ןשטייד , ןרעטנוא רעכיז ןוא קיאור ךיז

 וצ -- עטכערעגמוא רעדָא עטכערעג ,ןגעוו עלַא טימ ,זיא ליצ רעקיצנייא סנעמעוו)

 .("ןייש, ַא ןגירק
 ,"ןשרעה ןוא ןלייטעצ, ןופ לטימ טכַארטרַאפ-שינָאלווייט ַא ןעוועג זיא "ןייש , רעד

 "ןזָאלנייש,, ןשיווצ האנש-ןטיוט ,רעדורב ןוא רעדורב ןשיווצ האנק ןעייז וצ לטימ ַא

 | ."רעציזַאב-ןייש , ןוא

 יד ןופ טײקמַאזכַאװ יד ןרעפעלשרַאפ וצ לטימ ַא -- ןעוועג זיא ?ןייש , רעד

 .םישזער ןשטייד ןגעק טייקטיירג-ספמַאק עלעוטנעווע רעייז ןוא ?סרעציזַאב -ןייש;

 םיא טיג רעכלעוִי ."רעצישַאב, ןייז ןגעק זפמעק "רעציזַאב-ןייש, ַא ןעד טעוו)

 (- -- -- ?ןבעל וצ טכער טריטנעמוקָאד לעיציּפָא; ןַא

 ול; יל;
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 : -- ןעוועג זיא ?ןייש, רעד

 -נעווע ןייז ןגָאלש-טיוט ןוא ןריזילַארַאּפ ,"ןזָאלנייש, םעד ןרילָאזיא וצ לטימ א
 -דיימרַאפמוא ןופ שואי ןכרוד -- םישזער ןשטייד ןגעק טייקטיירג-ספמַאק עלעוט

 ענעגייא ןופ ןזָאלרַאפ זיא רע זַא ,ןייזטסואווַאב ןכעלרעדיוש ןכרוד ןוא ,םוקמוא ןכעל

 ןציש טינ טעװ ?רעציזַאב-ןייש, ןייק זַא ןוא -- ?סרעציזַאב-ןייש,, -- ןדיי-דרעדירב

 -- -- -- .עיצקַא ןַא ןופ גָאט ןיא ,קילגמוא ןופ גָאט ןיא "ןזָאלנייש, םעד ,םיא

 ִּש

 םרָאפ ןייז ,ןעזסיוא ןייז ּפָאקסָאדיײלַאק ַא ןיא יו ןטיבעג ךיז טָאה ?ןייש, רעד

 -- .טרעוו-סנבעל ןייז ןֹוא

 ןופ טעװעטַארעג ןוא -- קיטליג ןטכענ ךָאנ ןעוועג זיא סָאװ --- "ןייש, רעד
 רערעסעב ַא ןעוועג ןיוש זיא סע .ריּפַאּפ זָאלטרעװ ַא ןעוועג ןגרָאמ ףיוא זיא -- טיט
 -- .טלּפמעטשעג שרעדנַא רעדָא ,ןעזסיוא רעדנַא ןַא טימ ,םיא ןופ ?ןייש;

 קנַאדעג רעד ."ןייש, טקַאפ ןפיוא טנַאּפשעג ןרָאװעג זיא ָאטעג ןיא ןבעל סָאד
 ַא ןעמ טגירק ואוו :גנוטכיר ןייא ןיא הקספה ןָא ןוא טרירטנעצנָאק טעברַאעג טָאה
 ןייז זיא ןעוו זיב יונעג ןעמ סייוו יו --- ןרילרַאפ ןופ ּפָא םיא ןעמ טיה יװ --- ?ןייש;
 ,ןקיטליג םעיינ םעד ןגירק וצ עטשרע יד ןופ ןעמ זיא יװ -- גנוטליג עכעלקריוו
 םעניילק םעד ןיא רַאנָאפ ןייק ןלַאפנײרַא ןופ ךיז ןעמ טיהרַאפ יו --- ?ןייש, ןקיטכיר
 ןקיטליג-טצעל ןופ ןייגסיוא ןשיוצ לַאװרעטניא םעד ןיא טסייה סָאד ,"םינמזה-ןיב;

 ןעמ ןכלעוו לַאװרעטניא ןקיזָאד םעד ןיא -- ןייש םעיינ ַא ךיז ןפַאשנייא ןזיב ,ןייש

 םעצולּפ ןעק רע זַא ,רעכיז טסייוו וד רעבָא ,ןעמוקנָא טעװ רע ןעוו ,טינ לָאמנייק סייוו
 ןריפסיורַא ןופ טייצ יד זיא ןַאד זַא ,טסייוו וד ןוא ,גָאט ןדעי ןעמיקנָא יטכירעגמוא

 טנעמָאמ ַא טימ טשרע ריד טָאה סָאװ ,ןייש רעד זַא ,טסייוו וד ןוא --- רַאנָאפ ןייק

 -- טיוט םוצ ךיד ןּפַאכ וצ געוו רעד טציא זיא -- ןבעל וצ טכער סָאד ןבעגעג רעירפ

 ןייד ןיא טרירטסיגעררַאפ וטסיב םיא ךרוד לייוו ,ןײלַא דיד ןגעק טנעמורטסניא ןַא

 ןכוז ךיד טעװ ןעמ ...ןכוז ךיד טעװ ןעמ ןוא ,יײצילָאּפ רעד ןיא ,ָאדנַאמָאק-סטעברַא

 .ןשינעטלעהַאב ףיוא ןוא בוטש ןיא

 יש

 -עּפַאכ, יד ןביײהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןוא ,ענליוו ןייק ןיײרַא ןענעז ןשטייד יד זעוו

 רעד וצ ןייג ןגעמ סרעציזַאב ערעייז זַא ,"ןענייש, ןבעגעגסױרַא ייז ןבָאה ,"ןשינ

 ןענעז "ןענייש, יד ."ןרעוו טּפַאכעג, טינ ןרָאט ןוא ,ןסַאג ענעזיוועגנָא ףיוא טעברַא

 .סרעבעג-סטעברַא ענעדישרַאפ ךרוד ןבירשעגרעטנוא ןעוועג

 ןטרָאס ייוצ ָאד ןענעז סע זַא ןעזעגמורַא ןדיי יד ךיז ןבָאה ךיג רָאג רעבָא

 .סעיפַארגָאטַאפ ןָא ןוא --- סעיפַארגָאטָאפ טימ :ןענייש

 טַאהעג ןבָאה סע עכלעוו ,ךס ַא לייוו ,רעסעב ןענעז סעיפַארגָאטָאפ טימ ןענייש יד

 ןלופטרעוו ַא ןציזַאב ייז זַא ,רעכיז ןעוועג ןענעז ייז ןוא ןענייש עזָאלסעיפַארגָאטָאפ

 .ןעמוקעגקירוצ טינ רעמ ןוא ,ןרָאװעג טּפַאכעג ןסַאג יד ףיוא ןענעז ,טנעמוקָאד

 (..??עיפַארגָאטָאפ, ַא טימ ןייש ַא -- ןעמ טגירק יװ זיא)

 טסואוועג ןבָאה עכלעוו ,סרעלטימרַאפ ,"סרעכַאמ,, ךיילג ןענופעג ךיז ןבָאה סע

 ....לבור טרעדנוה רָאּפ ַא רַאפ) -- ןייש ןטוג ַאזַא ןגירק ןופ געוו םעד

ֵׁ 
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 ןענעז קיטליג ,ןעניײש-עיפַארגָאטָאפ יד ןופ טפַארק יד ןרָאװעג לטב זיא ןכיגניא
 -סטעברַא ןופ עטקיטעטשַאב ,ןענייע עסייוא ענעפורעג ױזַא ,ערעדנַא רָאג ןרָאװעג
 : 1 .ענליוו ןיא טמַא

 ןוא סרעכַאמ ערעייז טימ ןעמַאזוצ) ןענײש-עיּפַארגָאטָאפ יד ןופ סרעבַאהניא יד
 לרוג רעייז -- "ןענייש עסייווא ןייק טַאהעג טינ סנטײצַאב ןבָאה עכלעוו (סדעלטימרַאפ
 ,רַאנָאפ ןייק --- ןעוועג זיא

 יש

 יד זַא ,ןזיװעגסױרַא לָאמ ַא טימ ךיז טָאה ,ָאטעג ןיא ןירַא זיא ןעמ ןעוו
 :סעירָאגעטַאק ייווצ ןֹופ ןענעז "ןענייש עסייוו,

 ןא ?רעטעברַאיךַאפ, טפירשרעטנוא רעד טימ (

 ."רעטעברַא:ךַאפ, טפירשרעטנוא רעד ןָא (2

 זַא ,טקיטעטשַאב ךיג סע ןבָאה ןטקַאפ יד ןוא ,טגָאזעג ןעמעלַא טָאה קיגָאל יד

 סָאװ ,יד לייוו --- רַאנָאפ ןופ הרימש ַא ,הלעמ ַא זיא לּפמעטש-"רעטעברַא-ךַאפ, ַא

 -קירוצ טינ רעמ ןוא ןראואב טּפַאכעג ןענעז ר םעד טַאהעג טינ ןבָאה

 .ןעמוקעג

 רעד ןיא ."רעטעברַא-ךַאפ, לּפמעטשרעביא ןֿכָאנ געיעג ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 / ןטנטע:ח- שלא -הש
1 : 

 ַָאטעג רענליוו ןופ ןייש-סנבעל רעלעג
 ןרָאלרַאפ טָאה ֹױסָאװ ןייש רעלעג ַא) 1941 רעבָאטקָא ןטס"30 םעד ןבעגעגסיױרַא !

 ןיא ,לכיב-סטעברַא טיור ַא ףיוא ןרָאװעג טשיוטעגרעביא רעדָא ,טפַארק ןייז
 .("קיטליגמוא, טרָאװ ןטימ ןרָאװעג טלּפמעטסעגרעביא

 ענייז ןיא עטלעטשעגנָא 8 רַאפ ןבעגעגסורַא טַאר-ןדיי רעד טָאה טייצ רעבלעז
 ."ןענַײש עסייוו טַאר-ןדיי, ןטלַאטשנַא

 יש

 ןטשרע ןרַאפ ןבעגעגסױרַא טָאה טמַא-סטעברַא עשטייד סָאד .סיינ ַא םעצולּפ

 : ,טײלכַאפ רַאפ ןענייש עלעג טנזיוט יירד ַא ָאטעג
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 .גירק ףוס זיב ?ןענייש-סנבעל; ןענעז סָאד זַא ,טרעכיזרַאפ ןבָאה ןשטייד יד

 זיב רעדניק רָאּפ ַא ןוא יורפ יד ןביירשרַאפ וצ טכער ןעמ טָאה ןייש ןדעי ףיוא

 .רָאי ןצכעז

 ךיז טָאה .עיצקַא ןַא ןכַאמ וצ ךיז טיירג ןעמ זַא ,טריּפשעג ונָאה םלוע רעד

 וצ רענעמ ןופ שינעביירשוצ ַא ,"ןענייש עלעג; ךָאנ געיעג רעדליוו ַא ןביוהעגנָא

 .ןעיורפ

 רעדָא לקיטשדלָאג ןקידלבור-ןעצ ַא טימ טלָאצעג ןעמ טָאה ןייש ןלעג ַא רַאפ ןוא

 ,.לבור טנזיוט טימ

 ?"ךעלרענעצ, ענעדלָאג יד ןעמ טגירק ואוו ?סלבור יד ןעמ טגירק ואוו רעבָא)

 ןזיווַאב ךיז ןבָאה סע לייו -- ,ןתמא םעד ,"רעכַאמ, םעד ןעמ טגירק ואוו ןוא

 .("ןענייש עלעג,; עשלַאפ

 ּ יש

 -עגוצ רעדילגטימ-החּפשמ יד ןבָאה 1941 רעבָאטקָא ןטס24 םוצ טכַאנ רעד ןיא

 ,(טעליב-ןַאב ַא יו ןעלטעצ עיולב עטרַאה ןעמוקַאב י,?ןייש ןלעג , םוצ ענעבירש

 1941 רעבמעווָאנ ןט5 ןזיב רעבמעווָאנ ןו:6 ןופ ןוא 1941 רעבָאטקָא ןטס24 םעד

 עלעג ןייק טַאהעג טינ ןבָאה עכלעוו ,יד רעביא סעיצקַא יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 .ןענייש

 ָאטעג ןופ טרָאּפסַאּפ ם01:דו8 חעז 2טפאשאפא }
 /חהו םפוח 842886וד9-8ט3970618

 רעד וַא טנכיוצַאב "מ , תוא רעד :

 .ןַאמ ַא ויא רעבאהניא

 עסייווש ,ןדיי טנזיוט טכַא בורק הטיחש רעד וצ טריפעגסױרַא ןַאד טָאה ןעמ

 -נולעג זיא "ןענייש עסייוו, לייט ַא ."ןענייש עלעג; ןָא ןשטנעמ ,טסייה סָאד ,"ןענייש

 -לעפַאב-ָאטעג יד זיא םעדכָאנ .סרעקנוב ןוא סענילַאמ ןיא ךיז ןטלַאהַאבוצסיוא ןעג

 ןַא (2 ןוא "ןענייש עלעג, יד -- עלַאגעל (1 ;ןלייט ייווצ ןופ ןענַאטשַאב ןיוש גנורעק

 ,ףענייש עסייוו , יד -- ארומ-טיוט רעקידנעטש רעד רעטנוא ,עלַאגעלמוא
 2 'מ

 -קעװַא רעדעי טָאה הליחתכל .ןרָאװעג קיטליגמוא ךיג ןענעז ןעלטעצ עיולב יד

 ַא רעדילגטימ-החּפשמ ענייז רַאפ ןזָאלרעביא טפרַאדעג טעברַא רעד וצ רענעגנַאגעג

 ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ?טריזילַאגעל, --- ןייש ןייז ןופ עיּפָאק
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 טינ ןכש ןוא ָאטעג ןיא ןביילב סָאװ ,עלַא זַא ,לעפַאב ַא סױרַא זיא רעטעּפש

 ."ןענייש-עילימַאּפ עזָאר, ןעמוקַאב ןזומ "ןענייש עלעג/, ןייק

 לָאצ עסיוועג ַא רַאפ ןבעגוצסורַא טכער ןעמוקַאב טַאר-ןדיי רעד טָאה ייברעד

 עלעיצעּפס שעברַא-ָאטעג וצ קי:יונ רעדָא טיילכַאפ ןענעז עכלעוו ,ןענייש ןָא ןדיי

 | ."ןענייזש-ץוש, עזָאר

 ,ָאטעג ןיא "ןענייש עזָאר ,רַאפ עיצקַא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1941 רעבמעצעד ףוס

 .רַאנָאפ ןייק ןרָאװעג טריפעגסורַא זיא טַאהעג טינ ייז טָאה סע רעוװ ןוא

 ּש |

 טעברַא רעד וצ ָאטעג ןרעסיוא ןײגוצסױרַא טכער ןעמ וטָאה "ןייש ןלעג, ַא טימ

 .גנֹוזיײּפשַאב רַאפ ןּפַאש סעּפע ןעמ ןעק טעברַא רעד ייב

 רָאנ ָאטעג ןרעסיוא טעברַא רעד ֹוצ ןייג וצ טכער ןבָאה ןעמ טגעלפ ךעלנייוועג

 טכער טַאהעג ןבָאה ןשטנעמ ןעוו ,ןעמַאנסיוא ךיוא ןעוועג דעבָא ןענעז סע .,זײװנּפורג

 -ריסַאּפ, עלעיצעּפס טנידעג ןבָאה וצרעד .ָאטעג ןרעסיוא ןייג וצ ןײלַא םידיחי סלַא

 ."ןענייש

 ןווג וצ טכער סָאד ןבעגעג טָאה ה לטעצ רעקיזָאד רעד .ָאמעג ןופ ןייש"ריסַאּפ

 .ָאטעג ןרעסיוא וורפ :

 ןופ ןײגוצסױרַא ףיוא .אפוג ָאטעג ןיא ןייז רָאנ טקיטכערַאב ?ןייש רעזָאר,ַא
 קט א יי עיולב עלעיצעּפס ןבָאה טפרַאדעג 'ןענייש עזָאר; יד ןבָאה ָאטעג

 .ענייש-בָאגוצ ענירג םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא ןוא

 ִּש

 ןוא ןענייש ע:ירג ,עיולב ,עזָאר ,עלעג עלַא ןרָאװעג קיטליגמוא ןענעז רעטעּפש

 ,ךעלכיב -סטעברַא עטיור ןרָאװעג טריפעגנייא ןענעז סע

 ציור סָאד טנכערעג ןַאד ךיז טָאה ןייש רעטסרעכיז רעד ,רעטסעב רעד
 ."לכיּב-סטעברַא

 טריטָאנרַאפ ןענעז "ךעלכיב עטיור, יד ןיא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רעטעּפש
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 סייוו יוװ) גנונעכייצרַאפ-עירָאגעטַאק ערעדנוזַאב ןייז טָאה ךַאפ סעדעי .סעירָאגעטַאק

 (.. רעסעב זיא עירָאגעטַאק עכלעוו ,ןעמ

 / ִׁש

 ןַאמ רעדעי :'סַאּפ-ָאטעג רעלעג, רעד ןרָאװעג טריפעגנייא זיא רעטעּפש ךָאנ

 רעדעי .ו טפירשפיוא ןַא טימ --- יורפ עדעי ;מ טפירשפיוא ןַא טימ טרָאּפסַאּפ ַא

 ,רעמונ ןייז טימ טרָאּפסַאּפ

 יש

 "רעמונ םענעכעלב, ַא ןעמוקַאב טָאה סַאּפ-ָאטעג ןלעג ןופ רעבַאהניא רעדעי

 רעד ןפורעגנָא סָאד ןעמ טָאה ָאטעג ןיא ,זלַאה ןפיוא ןגָארט טזומעג טָאה רע ןכלעוו

 ."רעמונ רעשיטניה,

 יש

 עכיוה, ָאד ןענעז סע זַא ןעזעגמורַא ָאטעג רעד ךיז טָאה 1943 טסוגיוא ןיא

 ןבָאה סע .(טנזיוט ןעצ רעטנוא) ןרעמונ עניילק ןוא (טנזיוט ןעצ רעביא) "ןרעמונ

 .ןרעמונ עכיוה , יד ןופ דנַאלטסע ןייק ןעגנוריפסיורַא ןביױהעגנָא ךיז

 יש

 ,ןפלָאהעג טינ "רעמונ, ןוא "לכיב,,"ןייש,, ןייק ןיוש טָאה 1943 רעבמעטּפעס ןיא

 םוצ רעוו ,טריפעגסורַא רעניואוונייא ענייז ןוא ןרָאװעג טרידיווקיל זיא ָאנעג רעד

 ןבילבעג זיא לייט רעניילק ַא רָאג ןוא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא רעוו ןוא טיוט

 ,ָאטעג ןרעסיוא ןקָאלב עכעלטע ןיא

 יש

 , ,סעיפַארגָאטָאפ ןָא ןענייש

 .סעיפַארגָאטָאפ טימ ןענייש

 / .טמַא-סטעברַא ןופ ןענייש עֶסייוִו

 .טַאר-ןדיי ןופ ןענייש עסייוו

 .רעטעברַא ךַאפ, טפירשרעביא ןטימ ןענייש עסייוו

 .ןענייש-סנבעל עלעג

 ,ךעלטעצ-ןעילימַאפ עיולב

 .ןענייש-ץוש עזָאר

 ,ךעלטעצ-ןילימַאפ עזָאר

 .ןענייש-בָאגוצ ענירג

 .ןענייש-בָאגוצ עיולב

 .ןענייש-בָאגוצ עטעלָאיפ

 ,ךעכיב-סטעברַא עטױר

 .ָאטעג ןרעסיוא "ןענייש ריסַאּפ,

 ףרעמונ עקירעדינ טימ סַאפ-ָאטעג רעלעג

 ןרעמונ עכיױה טימ סַאּפ-ָאטעג רעלעג

 : .רעמונ רעשיטניה רענעכעלב רעד

 ,ןעלמוטרַאּפ ,ןדנעלברַאפ ,ןריפרַאפ ןופ געוו רעשיצַאנ רעד ןעוועג זיא סָאד טָא

 -ָאטעג ןופ טסיײג-סדנַאטשרעדיוװ םעד ןריזילַארַאּפ ןוא לַארָאמ יד ןכערבעצ ,ןלייטעצ

 ,שטנעמ
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 :רעסעב זיא סָאװ
 (ןבעלדָאטעג ןופ ןעמעלבָארפ)

 ?הנווכ ענעטלַאהַאב יד זיא סָאוז

 .עקטסַאּפ ןיא רעטּפַאכעג ַא יװ טליפעג קידנעטש ךיז טָאה שטנעמדָאטעג רעד

 ,ןעגנוריפסיורַא עקידנעָארד ,תונכס טימ טלגנירעגמורַא ןעזעג ךיז קידנעטש טָאה רע

 -רעמ ,ענעטלַאהַאב ַא טקיטכעדרַאפ דימת רע טָאה ןשטייד ןופ טַאט רעדעי ןיא ןוא

 טקיטכערַאב םיא טָאה קיטקַארּפ יד ןוא) .ןריפרַאפ ,ןרַאנוצּפָא ןלעװ ַא ,הנווכ עשירעד

 : ,(ןטכַארט וצ ױזַא
 .ןיימ םענעגרָאברַאפ םעד טכוזעג קר רע טָאה ןבעל-ָאטעג ןופ יונש ןדעי ןיא

 טָאה ָאטעג ןרעסיוא טעברַא רעד ףיוא ןוא ָאטעג ןופ ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןיא

 :קנַאדעג ןייא טרעטַאמעג דימת םיא

 ?רַאפעג רעקידנעָארד רעד ןופ סױרַא ךיז ןעמ טיירד יו

 טניפעג ואוו ?הנווכ רעשטייד רענעטלַאהַאב רעד דנַאטשרעדיװ ַא ןעמ !טלשטש יו

 ?געווסיוא ןַא סעּפע ןעמ

 שטנעמ- אטעג רעד סָאװ ,לַאפ ןדיווטעי ייב ןוא ,ָאטעג ןיא שינעעשעג רעדעי ייב

 :רעטקפסרַאפ ַא ,רעטלמוטעצ ַא ןענַאטשעג רע זיא ,ןרידיצעד טפרַאדעג טָאה

 ?רעסעב זיא סָאװ

 ?ךיז ןטלַאהַאב רעדַא -- "ןייט , א

 -ץּפַאכ , יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןוא ענליוו ןייק ןירַא ןענעז ןשטייד יד ןעוו

 ךַאז עטסעב יד זַא ,ןעוועג ראק ןעמעלַא רַאפ זיא -- ןעגנודניוושרַאפ ןוא ?ןשינ

 ."ןיישא ַא ןגירק זיא

 ַא טימ סיוא טייג "ןייש, ןופ טייקיטליג יד זַא ,ןזיװַאב קיטקַארּפ יד רעבָא טָאה

 טימ רָאג טסרעװ ןוא -- ?ןייש, ןייד טימ רעכיז ,קיאור םורַא ךיז טסייג וד ,לָאמ

 ,הסיפת ןיא טריפעג לָאמ ַא

 שינעטלעהַאב ַא ןיא ןטלַאהַאב טגיל ןוא ?ןייש, ןייק טינ טָאה סָאװ ,רעבָא רעד

 .ןבעל טביילב ---

 ?"?ןיישע ַא ןבָאה ןוא טעברַא רעד וצ ןייג ?רעסעב זיא סָאװ זיא

 ?ןטלַאהַאב ןבעל ןוא "ןייש; ןייק ןציזַאב טינ רעדָא

 : ?ךיז ןטלַאהַאבסיוא ןופ רועיש רעד רעבָא זיא .ליפיוו

 ?למיה ןופ ּפָארַא טינ ךָאד טלַאפ סָאד ןוא ,ןעקנירט ,ןסע ךָאד ףרַאד ןעמ

 ףפָאלשסיוא ךיוא ךָאד ךיז זומ שטנעמ ַא
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 ןוא -- ןרעוו טאג ענילַאֿמ רעד ןיא ךיוא ךָאד וטסנעק ףוס לכ ףוס ןוא

 !רערעכיז ךיז טכוד וטסיב "ןייש. ַא טימ

 ?רעסעב זיא סָאװ זיא

 ."ןענייש, ןפַאשרַאפ ךיז זומ ןעמ זַא ,ןטלַאהעג !טָאה ןדיײ-ָאטעג יד ןופ טייהרעמ יד

 ןיק טױהטעג טינ טָאה עכלעו ,עּפורג עניילק רָאג ַא ןעועג רעבָא זיא סע

 -סיגער ןוא ןעגנודלעמנייא ,ןרעמונ ,ןטרָאּפסַאּפ ,ךעלכיב רַאפ ארומ טַאהעג ,"ןענייש,

 .סימלענ סלַא ,ענעבירשרַאפ-טינ סלַא ,ןשינעטלעהַאב ןיא טבעלעג ןבָאה ייז ,סעיצַארט

 סעיצַארטסיגער
| 

 :סעיצַארטסיגער ןריפכרוד טפָא טגעלפ ָאטעג ןיא יײצילָאּפ יד
 -- ?רעגניי זיא רעוװ ןוא --- רָאי קיצפופ ןופ רעטלע זיא רעוו
 ?טינ רעװ ןוא -- ןענייש טָאה רעװ
 ?טינ רעוװ ןוא -- טַאהעג הנותח זיא רעוו

 ?טינ רעוו ןוא --- ךַאפ ַא טָאה רעװ
 ?רעטלע זיא רעװ ןוא -- רַאי ןצכעז ןופ רעגניי זיא רעװ

 !רעסעב זיא סָאװ ןסיוו ןעמ ןעק יװ זיא

 ?רעטלע רעדָא --- רָאי קיצפופ ןופ רעגנוי

 ךָאד ןעמ זיא ,רָאי קיצפופ ןופ רעגניי ןייז רעסעב ןעוועג זיא סע זַא ,ךיז טכוד

 -- "רעטלע ןקיאעפסטעברַא. ןַא ןיא

 ןוא טעברַא ערעווש וצ ןייג ןעמ טגניווצ ערעגניי יד זַא ,סיוא רעבָא ךיז טזָאל

 .(ןשטייד ערַאטינַאמוה) ור וצ רָאג ןעמ טזָאל ערעטלע יד

 ַא ןגרָאברַאֿפ ָאד זיא סע זַא -- ןצרַאה ןיא ךיז ייב רענייא רעדעי רעבָא סייוו

 םעדכרוד ייז ןלעװ ,טעברַא רעד וצ טינ ןעייג סָאװ ,ערעטלע יד :הנווכ עטכעלש

 -- .טיוט םוצ ןרעוו טריפעגסיורַא ףוס לכ ףוס ייז ןלעװ --- ?ןייש; ןייק ןגירק טינ

 ,גנוי ןֹוא טלַא קיטייצכיילג ןייז לָאז ןעמ זַא ,ױזַא ןכַאמ סעּפע ןעמ ןעק יװ זיא

 לע ןייז ןוא -- תוחוכ עכַאװש יד טינ ןיוש ןזָאל סע לייוו ,טעברַא רעד וצ ןייג טינ

 : -- ?"קיאעפ-סטעברַאא קיטייצכיילג ,אובת אלש הרצ לכ

 ?רעטלע רעדָא -- ןצכעז ןופ רעגניי

 ?רעדניק יד טימ ןָאט ןעמ לָאז סָאװ

 -ָאטעג ןטיול ןבָאה ךָאד ייז ןפרַאד ?רָאי ןצכעז ןופ רעטלע סלַא ייז ןביירשרַאפ

 !"ןייש, ןקידנעטשטסבלעז םענעגייא ןַא ץעזעג

 רַאפ ךָאד טָאה ןעמ זַא ?"ןייש , םענעגייא ןַא דניק ןדעי רַאפ ןעמ טגירק יװ זיא

 ןעמ געמ ץעזעג-ָאטעג ןטיול ןוא ?"ןייש / ַא ןגירקעג םיוק יורפ רעד רַאפ ןוא ךיז

 זרָאי ןצכעז זיב רָאנ רעדניק "ןייש ,, ןפיוא ןביירשפיוא

 -ןצכעז זיב יד ןרָאװעג לוצינ רָאנ עקַאט ןענעז ?סעיצקַא; ליפיוזַא ייב ןוא

 רעייז ןופ ןסָאנעג ןוא ,ןרעטלע יד טימ ןעמַאזוצ ךרוד ןענעז ייז .רעדניק עקירָאי

 ןבָאה ייז ,טיוט םוצ קעװַא ןענעז עקירָאי-ןצכעז רעביא יד ןגעקַאד ןוא --- "ןייש;,

 ."ןייש, ןקידנעטשטסבלעז ןייק טַאהעג טינ
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 ןצכעז יו ערעגניי סלַא רעדניק ןביירשרַאפ וצ רעסעב זיא סע זַא ,סע טסייה :
 === רָאֵי

 -ץעשטנואוועגמוא ןַא ןענעז עקירָאירעדנימ זַא -- ןצרַאה ןיא ףיט רעבָא ןעמ סייוו)

 טליפ ץרַאה סָאד ןוא --- "טסיזמוא טסע; סָאװ ,טנעמעלע רעקיאעפמוא-סטעברַא רענ

 .(עקירָאירעדנימ יד רַאפ קילגמוא רעסיורג ַא ךיז טיירג סע זַא ,סיוארָאפ

 -- ?טױט סרעדניק יד ןיא קידלוש ןייז טינ ןיילַא ןעמ לָאז יו ?ןעמ טכַאמ יוװ זיא

 ?ןרָאי עקיטכיר ןבעגנָא רשפא ןוא

 -.ףלע ןייז ןביירשרַאפ טפַאשטנַאקַאב ךרוד ןעגנולעג זיא ןטַיַאקַאב ַא םעניימ

 .ףייש ןלעג, ַא םיא רַאפ ןגירק ןוא ןקירָאי-ןצביז ַא סלַא ןוז ןקירָאי

 .ךעלקילגרעביא ,ךעלקילג ןעוועג רע זיא

 וצ סרעציזַאב-"ןייש, עלַא רַאפ בוח:סגנַאװצ ַא ןביױהעגנָא רעבָא ךיז טָאה

 ןעייטש רעטעברַא עצרַאװש יד ןוא ,ָאנעג ןרעסיוא טעברַא עשיזיפ ערעווש ןטעברַא

 ייב ןרעגַאל-טטעברַא-סגנַאװצ ןיא ןרעוו וצ טקישעגסיױרַא הנכס רעד רַאפ קידנעטש

 !דמַאז סעקשטַאט ןריפ ייב ,רעדלעוו ןקַאה ייב ,ףרָאט

 ?הנכס ַאזַא ןיא דניק ַא ןעמ /טלעטש יװ זיא

 םיא ןביירשרַאפ ןוא -- "ןייש ןלעג, ןופ קילג סָאד ןייז לחומ רָאג רשפא זיא

 ?ןרָאי עקיטכיר יד טיול

 ןענעגעגַאב םייב לָאמ סעדעי ןרעטַאמ טושּפ ךימ רע טגעלפ

 עגושמ ךָאד רעװ ךיא .עשירבח ַא ,עתמא ןַא ,ַאזַא ,הצע ןַא טיג ,דניירפ ַא טייז ---

 :קנַאדעג ןופ

 -- -- -- ?רעסעב זיא סָאװ

 ?ןרעטלע "עלַאגעלמואח רעדָא "טלַאגעלח

 -- ?ןרעטלע יד טימ ןָאט ןעמ לָאז סָאװ

 -רעד זיא ,ײצילָאּפ-ָא:עג רעד ןיא יו ,סָאדנַאמָאק-סטעברַא עייר עצנַאג ַא ןיא

 לוצינ םעדכרוד ןענעז ייז ןוא --- "ןייש , םוצ ןרעטלע יד ןביירשוצוצ ןרָאװעג טביול

 ערעדנַא ןופ ןרעטלע יד ןופ ןלייט עסיורג סָאװ ,טייצ רעד ןיא .טיוט ןופ ןרָאװעג

 ,רַאנָאּפ ןייק טריפעגסורַא ןעמ טָאה סָאדנַאמָאק

 סרעטעברַא יד ןופ ןרעטלע סלַא ךיז ןביירשרַאפ וצ הלהב ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה

 ?סָאדנַאמָאק עטלייוורעדסיוא עטוג, יד ןיא

 יד -- ָאטעג ןיא טנכערעג ןַאד ךיז טָאה ָאדנַאמָאק עטסכעלקילג ,עטסעב יד

 ןעועג ןענעז ייז ."ָאּפַאטשעג, ייב סרעטעברַא עשיזיפ יד ןופ טייהנייא-סטעברַא -

 *יןרעטלע ןבָאה ןגעמ סָאװ ,ןדיי .םיסחוימ

 -עג ױזַא יד ןסייהעג ןעמ טָאה (1941 רעבמעצעד רעט4) גָאטרַאפ ןסיוועג ַא ןיא

 ,1 רעמונ סַאגךושַארטס ףיוא טניוװעג טָאה עכלעוו ,"טײהנײאדָאּפַאטשעג; ענעפור-

 .ןרעטלע עריא טימ החּפשמ עדעי ,ץַאלּפ ןפיוא ןײגסױרַא --- 3 ןוא 2

 רעביא ָאטעג ןיא עיצקַא ןַא ךיז טיירג סע זַא ,ןענַאטשרַאפ עלַא טָאה ןעמ

 ןעװעטַארוצּפָא ידכב ,ּפָא ןוויכב ןעמ טלייט עטלייורעדסיוא יד ,ייז רָאנ --- םינקז

 -- - -= ךעלקילג עלַא טריּפשעג ךיז ןבָאה ייז .טיוט ןופ ןרעטלע ערעייז
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 וטראד ןוא ,יקשיקול הסיפת ןיא ָאטעג ןופ טריפעגקעוַא ןעמעלַא ייז טָאה ןעמ

 ןרעטלע ערעייז ןוא --- ?סרעציזַאב-ןייש עקידנטעברַא, יד טלײטעגּפָא ןעמ טָאה

 .רעדנוזַאב

 ןעמ טָאה ןרעטלע יד .ָאטעג ןיא טריפעגקירוצ ןעמ טָאה "סרעציזַאב-ןייש, יד

 | --- .רַאנָאפ ןייק טריפעגסורַא

 ףיוא רָאנ עיצקַא ןַא ןעמוקעגרָאפ ןַאד זיא סע זַא ,ןזיװעגסיורַא ךיז טָאה סע ןוא

 ."עטלייורעדסיוא, יד ןופ ןרעטלע יד

 ייז ןוא ,טכוזעג טינ ןעמ טָאה ?ןרעטלע עלַאגעלמוא, ,ןרעטלע ערעדנַא ןייק

 ..ןבעל ןבילבעג ןענעז -- ןרעטלע עזָאלנייש עכעלקילגמוא יד ,דָארג

 -ײרשּפָא-הלהב ַא סָאדנַאמָאק ערעדנַא ןופ ןרעטלע יד ייב ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 . ןשינעביײרשוצ יד ןופ שינעב

 עקירעביא עלַא ףיוא עיצקַא ןַא ןייז טעוו טציא זַא ,ןטלַאהעג ָאטעג לייט ַא טָאה

 .ןרעטלע ענעבירשעגוצ;

 יד ןקערשוצּפָא ,לציּפש ַא רָאנ ןעוועג זיא סע זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ערעדנַא ןוא

 ,ןייז טינ סעיצקַא-ךןרעטלע עלעיציפָא ןייק ןיוש ןלעװו רעמ ןוא -- ענעבירשעגוצ

 רענעבירשעגוצ ַא רעדָא -- עטַאט רעלַאגעלמוא ןַא -- ןָאט ןעמ לָאז סָאװ זיא

 ?עטַאט

 -- -- --?רעסעב זיא סָאװ

 ?ָאטעג ןיא גָאט ןטצעל ןזיב ןביילב רעדָא --- דנַאלטסע ןייק ןריפ ךיז ןזָאל

 רעד טָאה -- דנַאלטסע ןייק ןעגנוריפסיורַא יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע זַא ןוא

 !טעברַא וצ רעדָא -- טיוט םוצ סָאד זיא :טסואוועג טינ רעדיוו דיײ-ָאטעג רעטושּפ

 ןטלַאהסיוא סע ןעמ ןעק יװ ןוא -- טעברַא וצ זַא ןביולג ָאי ןיוש רע לָאז

 .טייקטעקַאנ ןוא טלעק ,ןעגנוגנידַאב-רעגנוה ייב טעברַא עשיזיפ ערעווש

 -- ?ָאטעג ןיא ןביילב רשפא זיא

 זַא ,ןייז ןעק סע ןוא -- עיצַאדיװקיל עמוקלופ ַא ָאטעג סָאד רעבָא ךָאד טָארד

 זרַאנָאפ ןייק רָאנ -- דנַאלטסע ןייק ןריפ טינרָאג ןיוש ןעמ טעװ עטצעל יד

 -- דנַאלטסע ןייק טעברַא ערעווש ףיוא ןריפ ךיז ןזָאל --- רעסעב זיא סָאװ זיא

 -- ?ָאטעג ןיא גָאט ןטצעל ןזיב ןביילב ןוא ךיז ןטלַאהַאבסיױא רעדָא

 ,.ןסיוו טינ לָאמנייק ןעק ןעמ

 ...ןסיוו טינ לָאמנייק ןעק ןעמ

 ךיז טניפעג רע זַא ,ןובשחו-ןיד ַא ןבעגעגּפָא רָאלק ךיז טָאה דיײ-ָאטעג רעד = -

 טימ ץַאק ַא יו םיא טימ ךיז טליּפש שטייד רעד ןוא ,ןלַאפוצ ןופ עלקה-ףכ ַא ןיא

 תיבה-לעב רעד זיא רע טינ זַא -- קירוצ רע טּפַאכ טָא ,ּפָא רע טזָאל טָא ,זיומ ַא

 יו ,ןסיװ טינ לָאמנייק ןעמ ןעק -- לַאפ םענעבעגעג ןדעי ייב ןוא --- לרוג ןייז ןופ
 -- ןטַאטלװער עטרעקרַאפ וצ רָאג ןעגנערב ןעק עיזיצעד עדעי ןוא ,ןרידיצעד וצ

 רעלוּפָאּפ רעייז ַא טייק ןוא דניק ךרוד ןעגנוזעג ָאטעג ןיא עקַאט ןעוועג זיא

 -- ןעוועג זיא ןיירפער ןוא ןעמָאנ סנעמעוו ?;דיל-ָאטעג

 : .."ןסיוו טינ לָאמנייק ןעק ןעמ;
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 2 םנ ַא ןעשעג טעװ רשפא ןוא

 ..טביולגעג טינ ןעמ טָאה הליחתכל -- -- --

 טינ טמענ ןעמ, -- טהנעטעג ןרעדנַא םוצ רענייא טָאה -- "ןייז טינ ןעק סע;

 ."סיוא ייז טסיש ןעמ ןוא ןשטנעמ םתס

 ןענעק סָאװ יד ,עטלַא יד .עיצקעלעס ַא רַאנָאפ ןיא רָאפ טרָאד טמוק אמתסמ

 ...טייצ-סגירק זיא סע -- ייז טעטכינרַאפ ןעמ ,ןלַאפרַאפ --- ןטעברַא טינ

 טעברַא ןוא .טעברַא וצ רעביא ןעמ טזָאל ,ערעקיטפערק יד ,ערעגניי יד רעבָא

 -- ףגָארטרעבירַא זיא סע יװ ןיוש ןעמ טעװ

 -- גנוטכינרַאפ זיא רַאנָאפ זַא --- טסואוועג ןיוש ןעמ טָאה רעטעּפש ןוא -- --

 :טכַארטעג ןצרַאה ןיא ךיז ייב רענייא רעדעי טָאה ךָאד רעבָא

 -- -- ?סנ ַא ןעשעג טעװ רשפא

 :טכירעגמוא ןוא קידנעטש ןעמוק ןעק סנ רעד

 ןייק ןשטנעמ ןּפַאכ ןוא -- ָאטעג ןיא ךיז ןסײרניײרַא ךָאנ ןעמ ןעק ירפ רעד ןיא
 יד ,עקיטכיל יד ,עטוג יד ןעמוקנָא ןעק ,םעצולּפ ,געוו ןטימ ןיא רעבָא -- רַאנָאּפ

 :הרושב עטעטרַאװרעד-גנַאל

 !דנַאלשטייד ןיא עיצולָאװער ַא --

 !עיצַאליטיּפַאק ,דנַאלשטייד ןיא בַאטש-לַארענעג ןופ טנוב ַא :רעדָא

 סיוא -- ןוא ןרָאװעג טעדרָאמרעד רעדָא ,טרגּפעג םעצולּפ זיא רעלטיה ;רעדָא

 : | !גירק
 ...ןטנַאסעד עשיטעווָאס ןופ לַאפּפָארַא רעקידמעצולּפ א רָאג -- רעדָא

 סָאד -- דלַאב-דלַאב זיא גירק ףוס זַא ,ךיז ןלַאפעצ ןרַאפ טלַאה דנַאלשטיײיד זַא

 גָאט ןטשרע ןופ ,טביולגעג קילייה רע טָאה םעד ןיא ןוא ,דיי רעדעי טסואוועג טָאה

 ,טינ זַא --- ןגָאז ריבורּפ ןוא .גירק ןופ

 ..ןטַאקינומָאק-ָאידַאר עלַא ןופ טלוב ךָאד טעז ןעמ

 ,ןטַאקינומָאקדָאידַאר עקידהּפ-לעב יד ָאטעג ןיא ןרעה וצ םענעגנַא ןוא סיז יוו)

 (..!ליומ וצ ליומ ןופ ןסקַאװעג ןענעז סָאװ

 ןעק ןוא -- טפיולטַיַא שטייד רעד זַא ןוא --- ןגָאי ,ןפיול ,ןגיז ןטעוװָאס יד זַא

 רעביא ןָאפ עטיור יד ןעגנעה טעװ דלַאב זַא ןוא --- ןפיולטנַא וצ ןזיײװַאב טוינ ןיוש

 .(?סקעז רשפא ?ןכָאװ ריפ רשפא) ןכָאװ עטלייצעג ןופ עגַארפ ַא זיא סָאד ןוא -- ענליוו

 -- -- -- 1941 רָאי ןיא ךָאנ טסואוועג רענייא רעדעי טָאה סָאד ךיוא

 ..ָאידַאר ןופ רָאלק ױזַא ןעוועג ךָאד זיא סָאד

 יד רַאפ ,ּפָאק ןרעביא טלוב טגנעה -- העושי עסיורג יד ,הלואג יד ,סנ רעד

 א
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 זיא סע יו .טייצ עניילק יד ןטרַאװרעביא זיא סע יװ טינ רעמ ףרַאד ןעמ .ןגיוא
 7: -- -- -- ןרעו טקרעמַאב טינ זיא סע יװ ,ןּפוטשכרוד

 : !סנ רעסיורג רעד טעשעג ןַאד ןוא

 יש

 ?ָאטעג ןופ ןדייל יד ןגָארטוצרעביא טומ ןבעגעג טָאה רע --
 -ַאטַאפ רעזנוא ,םזימיטּפָא רעשיטסימ שממ רעזנוא ,ןוחטב רעסיורג רעזנוא --

 וסנ רעד טעשעג דלַאב דלַאב זַא ,ןבױלג רעשיטסיל

 עקידרעטייוו ַא קנַאדעג ןפיוא רימ טמוק ,ןוחטב רעזנוא ןגעוו טכַארט ךיא זַא ןוא
 :עגַארפ

 ןפלָאהעג טָאה רעוו ,ןריפרַאפ וצ ןפלָאהעג ערעדנַא ןשיווצ זנוא טָאה רעוו --

 -- טייקיאעפסדנַאטשרעדיװ ןוא טייקטיירג-ספמַאק רעזנוא ןריזילַארַאּפ וצ

 -ַאטַאפ רעבלעז רעד ,םזימיטּפָא רעבלעז רעד טָא ,וחטב רעבלעז רעד טָא --

 -- -- -- .ביולג רעשיטסיל

 :טגָאזעג טָאה סנ ןיא ןביולג רעשיטסילַאטַאפ רעד ,ןוחטב רעד

 ךעלנעזרעּפ ריד טימ ןפערט ךָאנ ןעק ,טיוט םוצ ןעמ טריפ ןעמעלַא ביוא וליפא-

 .סנ רעד

 ףּפַאכ טינ ןעמ טעװ ךיד

 ?טלאהאבוצמיוא ,ןעיירדוצסיוא ךיז זיא סע יװ ןעגנילעג טעװ ריד

 ףפיולטנַא וצ ןעגנולעג ריד ךָאנ ןעק רַאנָאפ ןייק געוו ןפיוא |

 !עיצקעלעס ַא ןפערט רשפא ךָאד ךָאנ ןעק --- אפוג רַאנָאפ ןיא

 ;ןסָאשרעד ןרעו טינ ןופ סנ רעד ןפערט ךָאנ ןעק -- בורג ןעמַאס םייב ןוא

 ףפיולטנַא ןוא ןסײרסױרַא ךיז עטיוט ןשיווצ ןופ ןוא

 ףבעל ןביילב םוצ ָאד ךָאנ ןענעז ןסנַאש ליפוזַא

 ךיז ןעװעטַאר םענייא ןדעי רַאפ ךעלנעזרעּפ ָאד זיא ןסנַאש ליפיוזַא ביוא ןוא

 .לָאז סָאװ ךָאנ זיא -- רַאנָאּפ ןייק םיא טריפ ןעמ ןעוו העש ןיא וליפא .טיוט ןוּפ

 -- -- -- !דנַאטשרעדיװ ןגעוו ןטכַארט רע

 רעניווטיל ןופ גנורעקלעפַאב ַא ןופ טלגנירעגמורַא -- ָאטעג ןיא דנַאטשרעדיוװ

 ןפלעהוצ ךָאנ טעװ עכלעוו ןוא --- ףמַאק ןיא ןפלעה טינ טעוו עכלעוו --- ןקַאילָאּפ ןוא

 -- שטייד םעד -- אנוש םעד

 טרעגַאלַאב ,לגענ עשטייד יד ןיא טמעלקעגנייא -- ָאטעג ןיא דנַאטשרעדיװ

 -- סרעפרַאװ-ןעבמָאב ןוא רעוועג-ןענישַאמ ,ןעקנַאט ךרוד

 ןביילב גנונעּפָאה רעדעי ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןסייהעג טָאה --- ָאטעג ןיא דנַאטשרעדיוװ

 -- סנ ַא ףיוא סנַאש ןדעי ןופ ךיז ןגָאזּפָא ,ןבעל םייב

 צטסרעמ יד ייב ןגיוא יד ןיא הליחתכל ןעוועג זיא --- ָאטעג ןיא דנַאטשרעדיױװ

 } ןטימ -- ןפָא ןוא רעכיז ןײג ַא -- ןבעל ןופ עיצַאנגיזער ,סרעניואוונייא-ָאטעג

 ,,.טיוט םוצ םינּפ

 ןופ סנ ןכעלנעזרעפ ןיא ןּבױלג ןופ ,קנַאדעג רעבלעז רעד ליױו רשפא ןוא

 ןיא טשרעהעג טָאה --- ?טוג ןייז זיא סע יו ןיוש טעװ סע, ןופ ,ןבעל םייב ןביילב

 : -- סָאטעג עלַא
 רעדָא רעשילױּפ ןופ ןרוּפש ןעוועג קיטנָאק טינ טעמכ ןענעז קיטייצכיילג ןוא

 -- טייקיטעט-סדנַאטשרעדיװ רעשיווטיל
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 סע סיורג יװ -- ןובשחו-ןיד ןייק ןבעגעגּפָא טינ ךָאנ ךיז טָאה רענייק לייוו ןוא

 -דנעצ ןופ םוכס ןופ ,טײקשינַאזיטרַאּפ ןופ חוכ רעקידנרעטישרעד-טנייפ רעד זיא

 -- ןטקַא-סדנַאטשרעדיװ עכעלנעזרעּפ רעטנזיוט רעקיל

 -ינַאגרָא ןופ םוקפיוא ןטעּפש ןופ תוביס יד ןופ ענייא ןעוועג סָאד זיא רשפא

 -- דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןטריז

 יש

 סָאװ יד ,ןוחטב ןוויסַאּפ ןגעק טנרָאװעג ןבָאה סָאװ יד ,"סרעעז-ץרַאװש, יד

 "ןטכינרַאפ ןעמעלַא טעװ ןוא ליו שטייד רעד ,סנ ןיא טינ טביולג, ןעירשעג ןבָאה

 -- ,דובכב ןברַאטש שטָאכ רימָאל ָאט --

 ,יד ןעוועג ןענעז ייז -- "סעקינשואי רחאל, יד ,"םיאיבנ עצרַאװש, יד --- יז

 .דנַאטשרעדיװ ןשידיי םעד טלעטשעגפיוא ןבָאה עכלעוו

 -- טױט םוצ ןפָא ןעגנַאגעג ןענעז עכלעוו ,ייז ךיוא רעבָא

 ןופ סנ ןיא ,סנ ַא ןיא טביולגעג ,ןייזטסואווַאב ןרעטנוא ,ףיט ןבָאה ,ייז ךיוא

 0 | .ףמַאק
 ..טיוט םוצ וליפא -- שואי טימ ןייג וצ רעווש זיא סע לייוו

 עשילױוּפ יד ןופ ףליה ןעמוקנָא טעװ רשפא ;סנ ַא ןיא טבילגעג טָאה ןעמ

 ?גנוגעוװַאב -רענַאזיטרַאּפ

 ןופ גנוקרַאטש ןוא ףליה ןעמוק טנעמָאמ ןטצעל ןיא טעװ רשפא :רעטעּפש ןוא

 ?דרערעטנוא ןשיטסינֹומָאק

 טָאה ,ךעלנײשרַאװ טינ ןיוש זיא סָאד ךיוא זַא ,ןעזעג ןיוש טָאה ןעמ זַא ןוא

 : :טביולגעג ןעמ

 טעװ רשפא רעבָא ,ןלַאפ טעוו לייט ַא -- ָאטעג ןיא ףמַאק ַא ןייז טעוװ סע

 ?ןײרַא דלַאװ ןיא טנַאה ןיא רעוועג טימ ןסיירכרוד ךיז לייט ַא ןעגנולעג

 -עווָאס יד טימ ןקינייארַאפ ךיז ןעמ ןעק טרָאד ןוא --- סיורג זיא דלַאװ רעד ןוא

 : -- .ףמַאק םעד ןריפ ןעמַאזוצ ןוא סרענַאזיטרַאּפ עשיט

 םוצ שפנ:-תריסמ ןוא טייקילייה-טנגוי טימ ,ןבעל ןוא בייל טימ טיירג קידנעייז ןוא

 סרענַאזיטרַאּפ יד ןופ םענייא טינ ןבעל ןופ טקניטסניא רעד ךָאד טָאה ,טיוט-רעפמעק

 :טעשטּפעשעג

 רעדלעוו יד ןיא ףמַאק ךרוד -- ָאטעג ןיא טלָאװער ךרוד -- דרערעטנוא ךרוד

 :טייהיירפ ןופ סנ םוצ ןבעלרעד וטסעוװ רשפא --

 ..!?סנ ַא ןעשעג טעװ רשפא

4 

 : ךימ ןָאמרעד'כ

 רעצימיא טָאה ,ןעגנוציז עוויטַאריּפסנָאק עטשרע ערעזנוא ןופ ענייא ףיוא ,לָאמניײא

 סגרעבנירג יבצ ירוא הברוח ַא ןיא ןענופעג טָאה רע :הנתמ ַא טכַארבעגנײרַא

 ."םדה ןּבו ןגמ רוזיא; ,"תיב בלכ. ,"חריו הלודג המיא; :רעדיל

 ,ןעמוקעגסיוא זנוא ןענעז ערעדנַא ןוא ,דיל ךָאנ דיל ןעמַאזוצ טנעיילעג ןבָאה רימ

 ינא ,, :דיל סָאד ןלַאפעגניײרַא זנוא זיא טָא ןוא ,ָאטעג ןיא שממ ןבירשעג ןענעז יז זַא

 ...יסנ ַא ףיוא ללּפתמ ןיב ךיא) "ס;ה לע ללּפתמ

 :רעטרעוװ יד טגָאזעגרעביא ,ךיז-ןיא ,ליטש ,רענייא טינ טָאה
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 .."סנה לע ללפתמ ינא;

 : : }6 טא
 ,דיל ַא ָאטעג ןיא ןפַאשעג טָאה ,רעטכיד-סקלָאפ ןוא טסיטרַא ,אדיורב לאירתכ

 דיל-סקלָאפ ןקיזָאד ןופ ןיירפער רעד .ָאטעג רעצנַאג רעד ןעגנוזעג טָאה סע סעכלעוו
 1 :ןעוועג זיא

 ?סנ ַא ןעשעג טעװ רשפא

 1 ַא ןעשעג טעוװ רשפא

 ןגָאז טינ ןעק ןעמ ,ןדיי תמא

 -- טָארטוצכרוד לרוג םעד רעווש זיא'ס

 -- = -- ?סנ ַא ןעשעג טעװ רשפא רָאנ
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 1941 רופכ-םוי

 ...רופכ"םוי טיינ סע

 :ָאטעג ןרעביא ןעגנָאהעג סערַאמכ ערעווש ןבָאה סע --

 : ...רופכ-םוי טייג סע

 -םוי ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ וצ גהנמ ַא ןבָאה ןשטייד יד ןכלעוו ,גָאט רעד טייג סע

 .ןדיי רַאפ ןידה

 טפַאשנעגנַאפעג רעשוטייד רעד ןופ ןפָאלטנַא ןיב ךיא ןעוו ,1929 רָאי ןיא ךָאנ

 עשיליוּפ יד ןבָאה ,"ןייר-ןדייא יז ןעזעג ןוא װוַאלסָארַאי טָאטש יד ךרוד ןיב ךיא ןוא

 ןעגנואווצעג ןשטייד יד ןבָאה רוּפכ-םוי זַא ,טלייצרעד רימ רעטעברַא וויטָאמָאקָאל

 ייוצ ףיוא ווַאלסָארַאי טלייט רעכלעוו) ןַאס ךייט םייב ךיז ןעלמַאזפיינוצ ןדיי עלַא

 ןיוש ןעמ טָאה ךייט ןופ ןײגסױרַא .ךייט ןיא ןיירַא ןוא טעקַאנ ךיז ןָאטסיױא ,(ןלייט

 -ןענישַאמ ןופ רעייפ ַא טנפעעג ןבָאה ןשטַייד עקידנעלגנירמודַא יד .ו=זָאלעג טינ

 ןפיוא רעלעקַאנ ַא סיױרַא זיִא ךיי םעד ןעמיוושרעבירַא טנעקעג טָאה סע דעוו ,רעוועג

 עקירעביא עלַא .(ןטעוװָאס יד וצ !נרעהעג ןיוש טָאה רעכלעוו) ןַאס גערב ןטייווצ

 .ןַאס ןופ רעסַאװ ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז

 עקילָאצמוא עכעלנע ןלייצרעד וצ טסואוועג ןבָאה ,ןלױּפ ןופ ענעפָאלטנַא םיטילּפ

 ןיא תוטיחש עקיליורג ןוא סעיצַאקָאװָארּפ ,םיארונ השעמ עשטייד ןופ סעטכישעג

 .רוּפכ-םוי ןופ גָאט

 ..ירדנ לכ וצ

 ,זיױלק סעכיגָאי םישרדמ-יתב-ָאטעג יד ןעוװעג ןענעז ירדנ לכ וצ טכַאנרַאפ

 ןבָאה .טמָארטשעג טָאה םלוע רעד .טּפָארּפרעביא (זיולק עשיבצק ,זיולק סעקלואש 'ר

 יד ןופ ןפיוה יד ןיא ןוא תוברוח ןיא ,ןרעמיצ ןיא םינינמ טרימרָאפ ןַאטנָאּפס ךיז

 .םישרדמ יתב

 הבושת טימ רע טעוװ רשפא :גנונעפָאה טימ ןעלמיה ןסייר ןעמוקעג זיא'ס רעוו

 -- הריזג יד ןייז ריבעמ הקדצו הליפתו

 .רוּפכ-םוי ןטצעל ןייז ןיא ,יודיוו ןטצעל ןייז ןגָאז ןעגנַאגעג זיא'ס רעוו ןוא

 -עג רָאנ ,עיצַאנגיזער ןָא ןוא ,עלַא יוװ ,גנונעפָאה ןָא ןעגנַאגעג זיא'ס רעװ ןוא

 סע ןעוו ,רעצרעה יד ןענייוו סע ןעוו ,ןדיי טימ ןעמַאזוצ .ןייז וצ גנַאלרַאפ ןופ ןבירט

 רָאיַארעביא ןייז טינ ךס ַא ןיוש ןלעװ עכלעוו ,ןדיי רעדירב ןופ תוליפת ךיז ןגָארט

 ,(?דניק ןייז ןוא יורפ ןייז ןוא רע ךיוא רשפא ןוא) ןבעל םייב

89 



 ,..! רוניטק סח

 -סימ וצ ןעגנַאגרעד זיא עיצַאטלַאזקע יד .ןעלמיה ןסירעג ןבָאה תוליפת יד

 ,למיה םוצ ןטסיופ קידנביוה ,תוליפת ןעירשעג ןבָאה ןשטנעמ .ןעמרָאפ עזעירעט

 רעשילעז ןופ ,יירשעג ןוא ןייוועג ןופ ,טכַאמנָא ןיא ןלַאפ ןגעלפ רענעמ ןוא ןעיורפ

 ַאזַא ,עקיצנייא ַאזַא ,הליפת ַאזַא ןעײרשסױרַא רעקיטכעמ סָאװ ןלעװ ןופ ,גנוגערפיוא

 ןטעבסיוא לָאז עכלעוו ןוא ,דובכה אסּכ םוצ ןייגרעד לָאז עכלעוו ,עטגָאזעג טינ ךָאנ

 -- -- -- .גנוטעד ַא

 ,לָאמ עכעלטע וצ טגָאזעג זַאטסקע ןיא םלוע רעד טָאה תוליפת ערעדנַא

 רעד לָאז ןוא -- רעטקידלושַאב וד גייווש) "ומוקמ רוגינס הקו --- רוגיטק סה;

 ןוא לָאמנייא ,למיה םוצ טרענודעג ןדיי ןבָאה (!טרָא סָאד ןעמענרַאפ רעקידייטרַאפ

 :טייקליטש רעטיוט ַא ייב ןזח רעד טנייוו טָא ןוא ,לָאמ טירד ַא ןוא לָאמ טייווצ ַא

 .יניע עמד הארו -- עמש ילוק;
 "!יתחלס -- ינבישהו -- יבינ העש -- יביר ביר

 -- גיוא ןיימ ןופ רערט יד עז ןוא -- םיטש ןיימ רעה)

 -- רימ רעפננע ןוא -- טעבעג ןיימ םענרַאפ ןוא --- עדווירק ןיימ ןָא ;ךיז םענ

 ,(!דניז ןייד ןבעגרַאפ בָאה'כ

 רעפעש םעד ןופ טנַאה ןיא םייל יו ןענעז רימ --- "רצויה דיב רמוחכ הנה יכ,

 ַא יו -- רעקַאה-ןייטש ןופ טנַאה ןיא ןייטש ַא יו -- םלוע רעד טנייוועג טָאה --

 ...סָארטַאמ ןופ טנַאה ןיא רעדור ַא יו ,רעלָאטס ןופ טנַאה ןיא קַאה

 ונחיא ןכ -- רצקמ ותוצרבו ביחרמ ותוצרב -- רצויה דיב רמוחכ הנה יכ;

 == -- == רציל ןפת לאו טבה תירבל -- רצונ דסח ךדיב

 ןטסימרוטש

 ןדיי טּפַאכעג ,ָאטעג ןיא ןטסימרוטש עשטייד ןעמוקעג ןענעז גָאט ייב רוּפכ-םוי

 יז טָאה ןעמ .םישרדמ יתב יד ןופ ,רעזייה יד ןופ טּפעלשעגסױרַא ,טעברַא רעד וצ

 ,"םלוע תיב ןטלַא; ןבעל ,טנאמאריּפ ףיוא סָאדנַאמָאק-רענלעז יד ןיא טריפעגקעווַא

 רעייז ןטינשעג ייברעד ןוא רעצעלק ערעווש קידנגָארט רעהפיוא ןָא ןפיול ןסייהעג

 .סעקייגַאנ ענעמיג שימ בייל

 ...ןעמוקרָאפ טעװ סעפע

 וטמוק ייווצ רעמונ ָאטעג ןיא .ָאטעג ןרעביא למרומעג ַא רעבירַא זיא גָאטײב 2

 ןַאמ ,גנוי ןוא !טלַא ,ייווצ רעמונ ָאטעג ןצנַאג םעד סױרַא טריפ ןעמ ,עיצקַא ןַא רָאפ

 .יורפ ןוא

 ..ָאטעג םעד טשרעהַאב טָאה קינַאּפ ַא

 -עגרָאֿפ םעצולּפ (6 רעמונ סַאג עקצינדור) "לדעס/ ןפיוא זיא םורַא העש ַא ןיא

 טָאה סנעג בקעי טנַאדנעמָאק-ײצילָאּפ רעד .ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ לעּפַא ןַא ןעמ'ק

 ו ,ןוויטקעריד ןבעגעג
 ,ךיילב ןוא ךשוח ןעוועג ןענעז ןטנַאיצילָאּפ יד

 טשינרָאג ייז ןבָאה עגַארפ רעד ףיוא -- ?שגָאזעג סנעג בקעי טָאה סָאװ --

 :ליומ וצ ליומ ןופ ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה ָאטעג ןיא רָאנ .טרעפטנעעג

 ..רערעמ רשפא ןוא -- טנזייט -- ןדיי טרעדָאפ שטייד רעד --
 ֹי
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 ..הלישנ:וצ

 ,טּפַאכעג טינ םענייק ןוא ןעמונעג טינ םענייק טָאה ןעמ .ליטש ןרָאװעג זיא סע

 רעד ךיז טָאה .ןעמוקעגנָא טינ ךיוא ןענעז ייוצ רעמונ ָאטעג ןגעוו תועידי ןוא

 רעביא ןרָאװעג טלופרַאפ רעדיוו ןלוש יד ןענעז הליענ וצ ןוא -- טקיאורַאב םלוע

 : ןבערב יד

 ,ןייוועג קיצרַאה ןוא ,עיצַאטלַאזקע ןוא זַאטסקע טימ ,הדמתה טימ רעדיוװ ןוא

 טָאטש עדעי) היתחת לואש דע תלפשמ םיהלאה ריעו היונב הלת לע ריע לכ זַא

 ,(טנורגּפָא ןיא ןלַאפעג טגיל טָאטש עקילייה יד רָאנ --- יובעג ריא ןיא טסעפ טייטש

 ,רעצרעה יד ןיא ןײרַא זיא גנוקיאורַאב ַא יו סעּפע ןוא

 ,םילשוריב האבה הנשל :ןעירשעג תוליק| ילוקב ןוא -- רפוש ןזָאלבעג טָאה ןעמ

 ;ךיז טגָאזעג ןוא סױרַא ןענעז ןדיי ןוא

 ןוא !רָאי ןטוג ַא ןטעבעגסיוא ןבָאה רימ !רָאי טוג ַא !בוט םוי רעטוג ַא --

 זַא ךָאנ -- רשוי ַא ןעוועג סָאד טלָאװ יוא ?םילשוריב האבה הנשל עקַאט רשפא

 .ןדייל ןוא קערש ליפ

 ןשטנואוועג ןוא טנעה יד טקירדעג ךיז טָאה טטגװי ןוא

 -- -- -- !םילשוריב האבה הנשל !םילשוריב האבה הנשל --

 ײצילָאּפ רעשידיי רעד טינ םיולג

 ןטסַאפּפָא םלוע רעסיורג ַא ןבילקעגפיונוצ ךיז טָאה (5 ענמיזד) בוטש רעזניא ןיא

 -ךַאפ ןוא ,דַאלעמרַאמ ןימ ַאזַא סעּפע טימ טרימשַאב טיורב ןסעגעג טָאה ןעמ .ךיז

 ,לפָאטרַאק טימ ּפוז ַא ךיוא טיירגעג ןעוועג זיא סע ןוא ,רעסַאװ סייה טימ ןעקנורטי

 רעטסעווש יד) עװָאטַאינימיא ר"ד :לָאמַא ןופ עטנַאקַאב ןעוועג ןענעז םלוע ןשיווצ

 -וװַאדַאלװ דוד ;שטיװָאלעּפָאק הרש ;(ןירעוט עשידנוב עטלַא יד ,רעמערק יטַאפ ןופ

 ןוא רעטָאפ ןיימ ,יקסווַאדאלוו .שזניא ;(ענליוו ןופ םירבח ןויצ ילעוּפ) רעדנעס .ח ;יקס

 -- -- -- .עטנַאקַאב ךס ַא ךָאנ ןוא ,רעטסעווש ןיימ ןוא ,יורפ ןיימ ןוא ,רעטומ

 ,:טגָאז ןוא טנַאיצילָאּפ רעשידיי ַא ןיירַא טפיול םעצולּפ ןוא

 טָאה סע רעוװ ףשטנעמ טרעדָאפ ןעמ !עיצקַא ןַא סעּפע ךיז טיירג סע ,ןדיי --

 -יזעג זיא רענעי -- (ןענייש עסייוו ןופ עכָאּפע יד ןעוועג זיא טסלָאמַאד) ?ןייש, ַא

 .מרעכ

 ןופ ןעירשעג ןוא ןטנַאיצילָאּפ עשידיי ןפָאלעג ןענעז םורַא העש עבלַאה ַא ןיא

 :ףיוה וצ ףיוה

 ןעמ טעװ טרָאד .רעױט-ָאטעג םוצ ןייג ךיילג ןלָאז "ןענייש, טימ רענעמ עלַא --

 !םייהַא ןקישקירוצ ןוא -- ןענייש עועייז ןעלּפמעטש

 ןקישרעביא ןעמ טעװ -- ןענייש עטלּפמעטשעג ןייק ןבָאה טינ ןלעװ סָאװ יד

 ..ָאטעג ןטייווצ ןיא

 םוצ ןייג ךיז עא ןוא ןסע סָאד ןקידנערַאפ וצ ךיג ןביױהעגנָא ןבָאה עלַא

 ׂ ..םכותב ךיא ךיוא ןוא .ןענייש יד ןעלּפמעטש רעיוט

 :טגָאז ןוא יורפ ןיימ לעטש ַא ךיז טיג םעצולּפ

 !רעיוט םוצ טינ ייג !ייצילָאּפ רעשידיי רעד טינ ביולג --

 :טשודחרַאּכ ריא ףיוא קוק ךיא

 ,עלַא יװ ןעלּפמעטשּפָא ןייג ףרַאד ןעמ ,ןייש ַא ךָאד בָאה ךיא --
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 :יורפ ןיימ טגָאז

 סע :ָאּפַאטשעג ןופ רעסעב טינ ןיא יײצילָאּפ ןיא קעװַא זיא סָאװ דיי רעד --

 .רעיוט םוצ טינ ;ייג .ײרערַאנּפָא ןַא טגיל ָאד זַא ,ץרַאה ןיימ רימ טגָאז

 ןשיוטיל ַא טימ ןטנַאיצילָאּפ עשידיי רָאּפ ַא ןיירַא ךיז ןסייר טנעמָאמ םעד ןיא

 .רעיוט םוצ רענעמ עלַא ןגָאי ןָא ןביוה ןוא רענלעז ץננּפָאװַאב

 ייז ןזָאל .ןזיװַאב טינ ;רעבָא ןעק רע .ךיז ןָאטוצנָא ךיג ןָא טביוה רעטָאפ ןיימ

 .בוטש ןופ קענַאג םעד ףיוא רעמיצ ןופ סױרַא ןעמ טריפ עקירעביא עלַא .םיא

 :עמיטש סיורפ ןיימ ךָאנ רימ טפיול ןטייוו ןופ

 !ףױלטנַא ,תונמחר ךיז ףיוא בָאה !רעיוט םוצ טינ ייג --

 רעמעדיוב ףיוא

 ןּפַאלק סע .ּפערט יד ןופ ּפָארַא ןעײג רימ .רעטצניפ קָאטש ןיא ףיוה ןפיוא

 :לברַא ןֹרַאפ ןיקסוװָאדָאלװ דוד ּפַאכ ַא ביג ךיא .טירט ערעזנוא קיכליה

 ! םוק --

 ןעמ .שינרעטצ:יפ ןוא טכַאנ רעד ןיא ּפערט .עטנַאקַאבמוא ןַא ףיוא ןפיול רימ

 ,טפיול ןעמ .ףיוה ןפיוא ןעיירשעג .זנוא טגָאי

 ןעיירשעג יד .קָאטש רעטירד ,קָאטש רעטייווצ .ּפערט יד ףיוא ךיג ןגייטש רימ

 םיא ןיּפ ןוא םעדיוב ַא ףיוא ףױרַא ךיז ןּפַאכ רימ .ןדנואוושרַאפ ,רעליטש ןרעוו

 ,ןטירד ַא ףיוא ןטייווצ ןופ ןוא ,ןטייווצ ַא ףיוא

 טינ ןילַא ןסייוו רימ ,סרעטייל ,ּפערט רעביא זנוא טגָארט ליפעג דליוו; ַא

 .ןענעז רימ ואוו

 םעצולּפ ןוא ,למוטעג רעסיורג ַא ךיז טגָארט ,ָאטעג ןופ רעיוט ןופ ,ןטייוו ןופ

 ,ליטש טיוט ,ליטש רעטעּפש ןוא -- ,טירנ ,טירט רעטעּפש ןוא .ןעיירעסיש

 .תורוד ךיז ןעיצ סע זַא ךיז טכוד סע .ליטש ,העש ייווצ ,העש ַא רעבירַא

 :םיטש עטייו ַא ךיז טגָארט ,םעדיוב ןטייו ַא סעּפע ןופ ,ןטייוו ןופ םעצולּפ

 . ?וטסיב ואוו !קערַאמ !קערַאמ--

 ,יורפ ןיימ ןופ םיטש יד זיא .סָאד ,ןעקרעד ךיא

 טגָארט לוק ןיימ ןוא -- ךיא רעפטנע --- !ָאד ןיב ךיא !ָאד ןיב ךיא !םירמ --

 .ןטלעוו עצקיוו ןיא סעּפע יװ ,ךיז

 ןיוש זיא סע !טקידנעעג ריוש זיא סע !שינעטלעהַאב רעד ןופ סױרַא ייג --

 !טקידנעעג

 טרַאנעגּפָא טָאה ײצילַאּפ עשיריי יד

 ןוא יקסוװַאדָאלװ דוד ,םעדיוב ןופ ּפָארַא רימ ןכירק ,סרעטייל ןוא ּפערט רעביא

 ענעטלַאהַאב ךָאנ רימ ןפערט געװ ןפיוא .עטביוטשרַאפ ןוא עטקיצומשרַאפ ,ךיא

 .רעמעדיוב ףיוא

 זנוא טָאה ןעמ ןוא .עטלמוטעצ ןוא עטנייוורַאפ עלַא ןָא רימ ןפערט בוטש ןיא

 ;מלייצרעד
 !טרַאנעגּפָא טָאה ײצילָאּפ עשידיי יד --

 ,ןענייש יד ןעלּפמעטש ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ןַאמ טנזיוט עכעלטע טָאה ןעמ --

 ,טלּפמעטשעג טינ ןענייש יד ,ייצילָאּפ טימ טלגנירעגמורַא ,רעיוט םייב טלמַאזעגפיונוצ
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 טָאה ײצילָאּפ יד !יקשיקול הסיפת רעד וצ געװ ןיא -- רעיוט ןופ טריפעגסױרַא ןוא

 רעיט םוצ ןלָאז ייז זַא ,םיבורק ןוא עטנַאקַאב ערעייז תודוס ידוסב טגָאזעגנָא

 ..ןייג טינ

 טייז ריא זַא ןוא ,רעיוט םוצ קעװַא ךיוא טייז ריא זַא ,טניימעג ןבָאה רימ ---

 ןוא רעמעדיוב יד רעביא ןייג טריבורּפ רימ ןבָאה ךָאד רָאנ -- ןריולרַאפ ןיוש

 ?ןטלַאהַאב ואוו ךיז ריא טָאה רשפא --- ךייא ןפור ןוא ןעיירש

 ..טעּפש וצ

 :רימ טלייצרעד יז .ןרערט ןיא ןצנַאג ןיא טייטש שטיװעלעּפָאק הרש עגנוי יד

 ייב ןעוועג ייז ןענעז ,"ןענייש, טימ ןעמַאמ ןוא ןטַאט ריא טגרָאזַאב טָאה יז

 .רעיױט ָאטעג ןבעל טנעָאנ ,סַאג רעקצינדור ףיוא טניואוועג ןבָאה ייז ,רעכיז ךיז

 -ץגּפָא ןוא ןטנַאיצילָאּפ ןעמוקעג לייוורעד ןענעז ,זנוא טימ ןסעזעג זיא יז זַא

 ...ןעמַאמ-עטַאט טרַאנ

 ,זנוא ןופ יז זיא ,רעױט-ָאמעג םוצ טפור ןעמ זַא ,טרעהעג רָאנ טָאה יז יו

 ,ןסָאלשרַאפ בוטש יד ןענופעג רעבָא ,סַאג רעקצינדור ףיוא ןפָאלעג ,5 סַאג ענסיזד

 רעייז ןעלּפמעטש ןעייג ייז זַא ,קידנעניימ ןסָאלשרַאפ ןיילַא סע ןבָאה עמַאמ עטַאט

 .תונברק עטשרע יד ןעוועג ןענעז ןוא רעיוט םוצ טנעָאנ טניואוועג ןבָאה ייז .ןייש

 ןבָאה עמַאמ עטַאט .ןעלטנַאמ יד וליפא טרירעג טינ ,ָאד ץלַא זיא בוטש ןיא

 .ירעיוט םוצ (טונימ ַא ףיוא ןעיײג ייז זַא ,טניימעג

 ,ןייש ןַא ייז ןבעגעג טָאה יז סָאװ ,קידלוש זיא יז -- !?ןָאט טציא יז טעװ סָאװ

 ןטלָאװ רעסעב ...םהיפרַאפ ןיילַא עמַאמ-עטַאט עטוג עריא ךיז ןבָאה םעד טימ ןוא

 ..ענילַאמ ַא ןיא ןטלַאהַאב ןבעל רעייז יז י

 ,ירפ רעד ןיא ןביז ,ןגרָאמרעביא ףיוא ןוא ,ןטלעוו טרעדורעג ,ןפָאלעג זיא יז

 .ןרעטלע יד ןעמענסיױרַא ,הסיפת ןיא ןייגניירַא שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב

 ןייק טריפעגסיורַא ייז ןעמ טָאה גָאטרַאפ ףניפ -- טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא סע

 .רַאנָאּפ

 ,טייהרעמ יד .הסיפת ןופ ןעװעטַארוצסױרַא ןעגנולעג זיא לָאצ עניילק ַא רָאג

 ,טיוט םוצ טהיפעגסיורַא ןעוועג ןיוש ןענעז ,ןַאמ טנזיוט עקינייא

 .עיצקַא-רוּפכ-םיי יד ןפָאלרַאפ זיא ױזַא

 הנאטיד" בעד :וצ רהרמוצ םעזד ןטיױלראפ ַאטענו טא דיי טאה = ןאז ןסיושי

 .ָאּפַאטשעג ןופ ןטנעמורטסניא וצ יוװ ,ייז וצ ללכ סלַא ךיז ןגיױצַאבי ןוא -- יצילָאּפ
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 גיט 4 .לובא ר - --

= 3 

 סענילַאמ 3

 ו | רעיוב עטשרע ערעייז ןוא (תונילמ) סענילַאמ יר

 -סגנוטכינרַאפ עשטייד יד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןופ ןעמרָאפ עטשרע יד ןופ ענייא
 טיוט םוצ ןריפ ךיז ןזָאל וצ טינ ןוצר ןופ ןקורדסיוא עטשרע יד ןופ רענייא ,תונווכ
 .סרעקנוב) -- סענילַאמ יד ןעוועג ןענעז --

 רע זיא סלַאפנלַא .יונעג טינ ךיא סייוו ענילַאמ ןעמָאנ רעד טמַאטש ןענַאװ ןופ

 עכלעוו ,סרעכערברַאפ ןופ ךַארּפש ןיא ,המחלמ רעד רַאפ ןופ ךָאנ טנַאקַאב ןעוועג
 ,טכוזעג ייז טָאה סָאװ ,טכַאמ רעד ןופ "סענילַאמ ןיא, ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןגעלפ

 ןַא) הנולמ טרָאװ ןשיאערבעה ןופ טמַאטש "ענילַאמ, זַא ,טרעלקרעד טָאה ןעמ
 היעשי ,,השקמב הנולמכ םרכב הכוסכ ןויצ תב הרתונו) ,(ןקיטכענוצרעביא ףיוא טרָא
 ןיא ייס ,ןדער ןיא ייס ,טרָאװ סָאד ןצונַאב ןגעלפ ןקַאילָאּפ יד ךיוא רעבָא ,(ח"א --
 י ,ןפורפיוא

 .ָטטעג ןרַאפ ךָאנ ןרָאװעג טיובעג ןיוש ןענעז סענילַאמ

 יד טַאהעג ןיוש ןבָאה עכלעו ,ןשטנעמ ןעוועג ןענעז סרעיוב עטשרע ערעייז

 וצ ױזַא יו הרות יד ...סעּפע ןטלַאהַאבסיוא רעדָא ,ךיז ןטלַאהַאבסיוא ןופ עיצידַארט

 ייברעד .ללכה תלחנ ַא ןרָאװעג זיא יז ןוא ,טײרּפשרַאפ ךיג ךיז טָאה ענילַאמ ַא ןעיוב

 ואוו ,טרָא ןופ קיגנעהּפָא ,םייוניש עלעודיווידניא ענייז טכַאמעג רענייא רעדעי טָאה

 .ענילַאמ ןייז טכַאמעג טָאה רע

 ,דָארָאגװָאנ ןיא םָארגָאּפ רעד ןכָארבעגסיײא זיא סע ןעוו ,1941 ילוי ןט17 םעד

 ךס ַא ןבילבעג ךָאד ןענעז -- טיט םוצ ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא ןַאמ רעדעי ןוא

 ,סענילַאמ ךיז ןטיירגוצוצ סנטייצַאב ןזיװַאב ןבָאה ייז לייוו ,דָארָאגוװָאנ ףיוא רענעמ

 ןופ לַאטש ַא רעטנוא ןַאד ןבָאה ,דָארָאגװָאנ ןיא ,עיזָאק לסעג םעניילק םעד ןיא

 טלעטשרַאפ ןעוועג זיא גנַאגנײרַא רעד .ןדיי רעטרעדנוה ךיז ןטלַאהַאבסיוא דרעפ

 ןעניפעג טנעקעג טינ ןוא טרעטשינעג ןבָאה ןשטייד יד ,רופ ַא טימ

 ,טפַאשנסיװענילַאמ יד

 .סענילַאמ ןעיוב :ןעוועג קנַאדעג רעטשרע רעד זיא ָאטעג ןיא ןײרַא זיא ןעמ יו

 ןעיוב וצ ואוו ןוא יו טפַאשנסיװ ןוא טסנוק עצנַאג ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה סע

 ,סענילַאמ יד

 סענילַאמ -תוריד ,(ןשטנעמ ןייא רַאפ) עלעודיווידניא ןעוועג ןענעז סענילַאמ

 .סענילַאמ -ףיוה ,סענילַאמ-קָאלב ,(הריד רעבלעז רעד ןופ רעניואוונייא עלַא רַאפ)

| 94 ! 



5 3 

 טימ רָאנ לייוו ,"עקידתופתוש,  ,עוויטקעלָאק ןעוועג ןענעז סענילַאמ בור .סָאד

 ,לַאירעטַאמ ןקיטיונ םעד ךיז ןפַאש טנעקעג ןעמ טָאה ןעגנוגנערטשנָא עטקינייאעג

 .יובפיוא-ענילַאמ םוצ ןשטנעמ עקיטיונ יד ,טרָא עקיטיונ סָאד

 רענייק ,דוס רעד זיא --- דוסי רעד -- ?יוב-ענילַאמ ןיא דוסיײיטּפיוה רעד זיא סָאװ

 ַא תעב ריא ןיא ןציז ןילַא ןלעװ עכלעוו יד ,עטיורטרַאפ יד רָאנ ,ןסיוו טינ לָאז

 לייו .טרעוו ריא ענילַאמ יד טרילרַאפ ,רעטױרטרַאפ-טינ ַא ריא ןגעוו טסייוו .הנכס

 ךיז ןלעו אקווד רעדעי טעװ ,עיצקַא ןַא ,קינַאּפ ַא ,למוט ַא ,קילגמוא ןַא תעשב

 ןוא ןּפַאלק טעװ רע -- טרַאּפשרַאפ ןייז טעװ סָאװ ,ענילַאמ רעד ןיא ?ןסײרנײרַאא

 עשידיי יד ,רעגרע ךָאנ סָאװ ןוא --- ןסיוורעד ךיז ןלעװ םינכש .ןײגנירַא ןרעדָאפ

 עריא ץוח ַא ,ערעדנַא ךיוא ןסייו סע רעכלעוו ןגעוו ,ענילַאמ ַאזַא ...ײצילָאּפ-ָאטעג

 .ןרעוו ןטַאררַאפ ,"ןרעוו טישרַאפ, ךיג ןעק ,רעניואוונייא

 רעד ןיא ךעלנעוװעג טיובעג טרעוװ ענילַאמ ַא -- ?ענילַאמ ַא ןעמ טױב ןעװ

 דשח ןפורסױרַא שיורעג רעקיטכַאנַאב ַא ןעק לָאמַא רעבָא .ןפָאלש עלַא ןעוו ,טכַאנ

 טקעדעגפיוא םורַא ױזַא טעוװ דוס רעד ןוא -- ענילַאמ ַא טיוב ןעמ זַא ,םינכש ייב

 ךס ַא .למוטיגָאט ןטימ ןיא סענילַאמ ערעייז ןעיוב ערעדנַא עקַאט ןגעלפ -- ןרעוו

 ןענעז לגיצ יד ןוא םייל סָאד .גָאמ ןטימ ןיא ןרָאװעג טיובעג ןענעז סענילַאמ עסיורג

 ןעמ זַא ,טסואוועג ןבָאה םידיחי רָאנ .טנָאמער ַא ףיוא יװ ,ןפָא ןרָאװעג ןגָארטעג

 .ענילַאמ ַא טיוב

 סרעניואוונייא ענייז טריקסַאמ סעכלעוו טרָא סעדעי --- ?ענילַאמ ַא ועמ טוב ואוו

 .ענילַאמ ַא רַאפ טוג זיא ---

 ,סנטסַאק-טסימ רעטנוא ,םינינב עטלַא רעטנוא ,סרעלעק ןיא ,רעמעדיוב ףיוא

 טוובעג ןענעז -- ןלייה ןיא ,רעמענורב ןיא ,טנעמיוק ןיא ןוא ןטעזָאלק רעטנוא

 ,סענילַאמ ןרָאװעג

 ןייק ןעוועג סינ ןענעז סע ןכלעוו ןיא ָאטעג ןיא ףיוה ַא ןעוועג טינ זיא סע

 .סענילַאמ עכעלטע וליפא רעדָא ,ענילַאמ

 רעדָא) רעמיצ טריקסַאמרַאפ ַא ןעוועג זיא סענילַאמ ןּפיט-טּפיױה יד ןופ רענייא

 ַא רעדָא רעמלַא ןַא טימ טלעטשרַאפ ,ןטעּפַאט טימ טקעדַאב (רעמיצ ַא ןופ לייט

 רענעפורעג ױזַא רעד ןיא גנַאגנײרַא רעניילק ַא טריפעג טָאה סע ןכלעוו ךרוד ,טעפוב

 ןגילּפָא זייומישדח ןגעלפ עכלעוו ,ןשטנעמ ןעוועג ןענעז סע ."ענילַאמ רעקיבוטש;

 -- .ענילַאמ ןימ ַאזַא ןיא

 טָאה רעכלעוו ,לָאטיּפש-ָאטעג ןופ ףיה רעד ןעוװעג זיא סענילַאמ טימ ךייר

 .םינינב עטניואווַאב טינ ןוא סרעלכייּפש ךס ַא טַאהעג

 ,סענילַאמ ןופ ץענ ַא שממ ןעוועג זיא (טַאר-ןדיי ןופ) 6 סַאג-עקצינדור ףיוה רעד

 ןכלעוו ןיא ,ןוויוא ןַא ךרוד גנַאגנײרַא ןַא טימ ענילַאמ ַא ןעוועג ךיוא זיא ןטרָאד

 ףיא ךיוא .שירטקעלע ךיז טכַאמרַאפ ןוא טנפע סָאװ ,לקעד ַא ןעװעג זיא סע

 גנַאגנײרַא ןַא טימ סענילַאמ ןעװעג ןענעז 5 סַאג-לָאטיּפש ןוא 2 סַאג-ןושַארטס

 .סנוויוא-קַאב ךרוד
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 ,ןוויוא םענעכעלב ַא ךרוד גנַאגנײרַא ןַא טימ ,רעדניק קיצכַא רַאפ ענילַאמ ַא

 .ָאטעג ןרעסיוא "סילייק, קָאלב-רעטעברַא ןשידיי ןיא ןרָאװעג טיובעגסיוא ךיוא זיא

 -נסיוו עשטייד יד ןופ טנעה יד ןופ רעדניק יד ןטלַאהַאבסיוא ןעמ טָאה ןטרָאד

 רעד .סעיצַארעּפָא עשיטעמסָאק רַאפ טיוה רעייז ןצונַאב ןגעלפ עכלעוו ,סרעלטפַאש

 ןלַאפנייא טינ לָאז סע ידכב ,ןרעװ טצייהעג גָאט ןצנַאג ַא טגעלפ ןוויוא רענעכעלב

 רעקיזָאד רעד ןיא ןטרָאד .זיא סע רעוו ךיז טניפעג םיא רעטניה זַא ,שטייד םעד

 ךיוא ייז רַאפ זיא ןטרָאד ,רעדניק רַאפ לוש ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא ,ענילַאמ

 ..גנולעטשרָאפ ַא ַא ןרָאװעג טריפעגסיוא

 ןרעביא ,6 סַאג-רעקצינדור ףיוא ענילַאמ ַא ןזיוועג רימ טָאה סוקרַאמ רעינישזניא

 ךיז טימ טָאה עכלעוו ,(ענליוו ןופ לַאז:טָאטש רעניילק רעירפ) רעטַאעט-ָאטעג ןופ ןינב

 רעכלעוו ,םעדיוב ןטריקסַאמרַאפ טוג ַא ףיוא ."ענילַאמ ַא ןיא ענילַאמ; ַא טלעטשעגרָאפ

 עיצקַא רעטשרע רעד תעשב ,ןשטנעמ טרעדנוה יירד רַאפ ענילַאמ סלַא טנידעג טָאה

 זיא -- ןלַאפעגכרוד עיצקַא רעטזיווצ ַא ייב זיא רעכלעוו ןוא ,"ןענייש עלעג ,, יד ןופ

 רָאנ ,ןשטנעמ רָאּפ ַא ןגיל טנעקעג ןבָאה סע ואוו ,לקניוו !נריקסַאמרַאפ אזא ןעוועג

 עכעלטע עקיזָאד יד ךיז ןבָאה ױזַא .ןרעקרעביא וליפא ךיז קידנענעק טינ ,ךיוב ןפיוא

 ענילַאמדטּפיױה יד ןרָאװעג טקעדעגפיוא זיא סע ןעוו ,טיוט ןופ טעוועטארעג ןשטנעמ

 ,םעדִיוב ןפיוא

 םישדח עגנַאל ןדיי ךס ַא ןבָאה ,ייוצ רעמונ ָאטעג ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ךָאנ

 סנייא רעמונ ָאטעג רעד טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ןוא סענילַאמ ןיא ןטרָאד טבעלעג

 ענילַאמ ַא טקעדעגפיוא רעדיװ טָאה ןעמ זַא ,העידי ַא ןופ ןרעוװו טלסיירטעגפיוא

 .רַאנָאּפ ןייק ענענופעגסיוא יד טריפעגסיורַא ןוא ייווצ רעמונ ָאטעג ןיא

 ןטייצ ערעגנעל ףיֹוא זייּפש ןטיײרגנָא ךיז םלוע רעד טגעלפ סענילַאמ יד ןיא

 ןיא רעסַאװ ,סעיצַאלַאטסניא עשירטקעלע ,(המודכו סעברַא ,לעמ ,לּפָאטרַאק ,טיורב)

 וליפא ןבָאה ערעדנַא ,(גנוטײל-רעסַאו יד ןסייררעביא ןעמ טעוװ רעמָאט) ,סרעמע

 ןענעייל םוצ רעכיב טיירגעגוצ

 הפוקת רערעטעּפש רעד ןיא ןענַאטשטנַא ןענעז עכלעוו ,סענילַאמ ךס ַא ןיא

 ןזָאלוצנײרַא ידכב ,סנעמיוק יד וצ ןעגנונעפע עלעיצעּפס ןעוועג ןענעז ,ָאטעג ןיא

 -ןַאירעלַאװ ,דָאי ,ןשזַאדנַאב ,עטַאװ טימ *ךעלקיײטּפַא-סענילַאמ,, עניילק ךיוא יו ;טּפול

 ,ןטעלבַאט-ןיריּפסַא ,סנּפָארט

 44 ץנלַאװַאז ףיוא ענילַאמ רעזנוא

 עכלעוו ןיא ,ענילַאמ עסיורג ַא טַאהעג טָאה ,44 סַאג-ענלַאװַאז ,הריד רעזנוא

 | ןשטנעמ טרעדנוה ַא ייב ןייגנײרַא טנעקעג ןבָאה סע

 רערעטצניפ ַא טריפעג טָאה זנוא ןופ ,דרַאסנַאמ ַא ףיוא טניואוועג ןבָאה רימ

 רעסיורג ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןכלעוו ךָאנ ,לרעמיצ ןיילק ַא וצ רָאדירָאק

 יא .םעדיוב

 רעניילק ַא טימ לגיצ ןופ טנַאװ עקיד ַא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא רָאדירָאק ןיא |

 -ּפָארַא ןוא ןבױהפיורַא ,םזינַאכעמ ןלעיצעּפס ַא טימ ןענעק ךיז טגעלפ סָאװ ,גנונעפע

 רעד רעה ,"ריפ עלַא ףיוא, ןײגנײרַא טנעקעג ןעמ טָאה גנונעפע רעד ןיא .ןזָאל

 . ,םעדיוב ןטימ לרעמיצ סָאד ןענופעג ךיז ןבָאה גנונעפע

6 



: 
 רערעטלע ןַא ןוא רעטומ ןייז ,טסיטרַא ןַא קידנעטש טניואוועג ןבָאה רעמיצ ןיא

 רעד ךרוד ןכירקנײרַא טימ ןדנוברַאפ קידנעטש ןעוועג זיא םייהַא ןעמוק רעייז .דיי

 ,גגונעפע-ענילַאמ

 ענרעדָאמ, ענילַאמ רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגנייא ןענעז ,טייצ רעד ןופ ךשמב
 ידכב .סעקנישַאמ עשירטקעלע ,עירטקעלע ,טירטּפָא- ,סוגּפָא ,רעסַאװ ,"ןעגנוטכירנייא

 : .ןגיל ןענעק וצ ףייא סערַאנ ,רעסַאװ ןּכָאקפיױא ןענעק וצ

 -טעזָאלק ַא ךרוד טריקסַאמ ןעוועג זיא ענילַאמ רעד ןופ גנונעפע עניילק יד

 .רעמע-גָארטסױרַא ןַא טימ עדייבעג

 ןופ טעװעטַארעג ןשטנעמ רעטרעדנוה ךיז ןבָאה ענילַאמ רעקיזָאד רעד ןיא

 .ָאטעג ןיא סעיִַצקַא עלַא תעב טיט

 ןוא ,ענילַאמ רעד ןופ טנַאװ ןיא טּפַאלקעג טייל-ס"ס יד ןבָאה לָאמנייא טינ

 טקידנע סָאװ ,רָאדירָאק ַא ךיז רַאפ ןעז ןגעלפ ייז .זיא יז ואוו ,ךיז טּפַאכעג טינג

 ַא ךיז טנפע סע .לריט ַא טימ רעמלַצ ןַא ,טנַאװ רעד ייב .טנַאװ רעקיד ַא טימ ךיז
 ןוא ןירוא טימ רעמע ןַא םיא רעטנוא ,טצומשרַאפ קרַאטש לקנעב-טעזָאלק ַא ,לריט

 טיעװ יד .רעשעלפ עטלַא ,ריּפַאּפ קיצומש ךיז טרעגלַאװ םורַא ןוא םירַא ,טיוק

 טניפעג רעמע םעד רעטניה זַא ,טּפַאכעג טינ ךיז ןבָאה ייז .סבעװניּפש טימ טקעדַאב

 .ענילַאמ רעד ןופ גנונעפע יד ךיז

 -- ,טָאשרַאפ טעמכ ךיז ענילַאמ יד טָאה לָאמנייא רָאנ

 טכַאנ עדעי .ָאטעג ןרעסיוא סױרַא ןענעז ענילַאמ-םעדיוב רעד ןופ רעטצנעפ יד

 ,רעכיט עצרַאװש טימ ןרעוו טלקנוטרַאפ ןזומ ָאטעג ןופ רעטצנעפ עלַא ןגעלפ

 סָאד .ףירגנָא-טפול ַא תעשב אנוש םעד םינמס ןייק ןבעג ןענעק טינ לָאז ןעמ ידכב

 ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ךרוד טרילָארטנָאק ןוא ןרעוו טיהעגּפָא גנערטש רעייז טגעלפ

 .סניטנַאדנעמָאק-בוטש ןוא טנַאדנעמָאק-ףיוה ,טנַאדנעמָאק-קָאלב םעד ךרוד

 -- .עגַאגרעד טינ לָארטנָאק ַאזַא זיא ענילַאמ-םעדיוב רעד וצ

 רעד ןיא טניואוועג ןבָאה סָאװ ,םינקז יד ןבָאה ,טכַאנרַאפ קיטיירפ ַא ,לָאמניײא

 ןדעי ,ךעלנעוועג יוװ ןבָאה ייז ןוא ,רעטצנעפ יד ןעלקנוטרַאפ וצ ןסעגרַאפ ענילַאמ

 ,בירעמ ןענעװַאד ךיז טלעטשעג ןוא טכיל טשטנעבעג ,טכַאנ וצ גָאטיירפ

 -- טָאטש רעד וצ טכַאנ רעד ןיא ןעקניװעגסױרַא ָאטעג ןטלקנוטרַאפ ןופ טַאה

 .ענילַאמ ַא ןופ טכיל-שדיק-תבש יד

 ןיא טכיל ַא ָאטעג ןופ טנייש סע :טקרעמַאב טָאה שטייד רעקידנעייגיברַאפ ַא

 ריא ןזיוועגנָא ןוא ײצילָאּפ-ָאטעג יד טרימרַאלַא רע טָאה .גנולקנוטרַאפ-טכַאנ רעד

 .טכיל סָאד טנייש סע ךרע ןַא ואוו

 סע שטייט'ס :;44 סַאג-ענלַאװַאז ףיוא למוט ַא טימ ײצילָאּפ יד ןעמוקעג זיא

 רעניואוונייא עלַא ןבָאה -- שינרעטצניפ-טכַאנ רעד ןיא שכיל ַא ךייא ייב טנערב

 רעטצנעפ עלַא .ןרילָארטנָאק ןעמ לָאז ,ןגָאז וצ סָאװ ןופ טינ ןסייוו ייז זַא ,טרעפטנעעג

 .רעכיט עצרַאװש טימ טלקנוטרַאפ ןענעז

 סע טענַאװ ןופ ,ענילַאמ ַא אמתסמ ָאד טָאה ריא :טגָאזעג טָאה טסיצילָאּפ רעד

 -- ףןענופעג טינ ןוא טכוזעג יז טָאה רע !טכיל סױרַא טייג

 ,ענילַאמ רעד ןיא קערש טימ ןייג ןדיי יד ןגעלפ ןֶא לָאמ םענעי ןופ רעבָא

 ןופ הרצ ַא ןעמוקסיורַא טינ לָאמַא טעוװ יצ ,טַאהעג ארומ קידנעטש ןבָאה יז ןוא
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 עט 2 ראי שי ארבה עב א : א

 ( = עק ;

 טנערבעג טָאה ,הריד רעזנוא ןבענ ,ואוו סעּפע זַא ,סייוו טסיצילָאּפ רעד סָאװ ,םעד

 .רעמיצ םענעטלַאהַאב ַא ןופ טכיל ַא

 ַאטעג ןרעסיוא סענילַאמ

 ןוא סָאטעג ערעדנַא ןופ עיצַאדיװקיל ןגעוו תועידי ןעמוקעגנָא ןענעז סע זַא

 יד זַא ןעזרעד םלוע רעד טָאה ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא םעד ןגעוו

 טינ ייז ןלעוו ,סעיצקַא ייב ןדיי רעטנזיוט ,רעטנזיוט טצישעג ןבָאה סָאװ ,סענילַאמ

 ָאטעג םעד ןרידרַאבמָאב ןלעװ ןשטַײד יד ןעוו ,עיצַאדיוװקיל ןופ גָאט ןיא ןציש

 עטצעל יד ןכוזסיוא סרעּפַאכ-"אגניטאפיא, עשיווטיל יד ןלעװ תוברוח יד ןשיווצ ןוא

 .ןדיי ענעטלַאהַאבסיוא

 ַא טריפעג טָאה סע עכלעוו וצ סענילַאמ ןעיוב טָאטש ןיא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ

 .ָאטעג ןופ גנַאגכרוד

 ַא וצ גע רעשידרערעטנוא ןַא טריפעג טָאה 3 סַאגךטילעמרַאק ףיוה ןופ

 -ןטילעמרַאק ףיוא יירעלָאטס רעשיליוּפ ַא רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו ,ענילַאמ

 : .(ָאטעג ןרעסיוא ןעוועג ןיוש זיא עכלעוו) 2 סַאג

 רעד וצ געוו רעשידרערעטנוא ןַא טריפעג טָאה לָאטיּפשיָאטעג ןשידיי ןופ

 .סַאג-ענלַאװַאז ףיוא לוש-רָאכ

 עלַא ןופ ריטסַאנָאמ םוצ ליה ַא טריפעג טָאה 6 סַאגרעקצינדור ףיוה ןופ

 .סַאג-רעקצינדור ףיוא עקילייה

 ,ייווצ רעמונ ָאטעג ןיא געוו רעשידרערעטניא ןַא ןעוועג זיא 29 סַאג-עש:ץיד ןופ

 עשילרעטסיוא ןופ ץענ עצנַאג ַא טיובעגסיוא טָאה יניָאקָאּפס רעינעשזניא רעד

 ןופ ןרער יד וצ סַאג:רעקצינדור ןופ טריפעג ןבָאה עכלעוו ,ןגעוו עשידרערעטנוא

 .עיצַאזילַאנַאק

 .טרעוו ערעדנַא ןוא דלָאג רַאפ) סענילַאמ ןעגנודעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא

 -ָא:עג רעד רַאפ ןטרָאד ןעניואוו סױרַא ןענעז ייז .ָאטעג ןרעסיוא ןקַאילָאּפ ייב (ןכַאז

 .ןרעלעק ןיא ןוא רעמעדיוב ףיוא םישדח עגנַאל ךיז ןטלַאהַאבסיױא ןוא ,עיצַאדיװקיל

 ערעדנַא יד ,טייהיירפ רעד ןופ גָאט םעד טבעלרעד טָאה ייז ןופ לייט רעניילק ַא רָאנ

 ןופ סעיזיווער יד ןוא םינכש עשיליוּפ ןופ סעיצַאקָאװָארּפ ךרוד ןעמוקעגמוא ןענעז

 .ןשטייד

 סענילַאמ יד ןיא ןבעל ּפָאד

 -ַאמ יד ןיא ןבעל ןופ טונימ עדעי ןעוועג זיא רעווש ךעלבײרשַאבמוא ,רעווש

 ךיג .ןןשטנעמ טימ טּפָארּפעגנָא ןרעוו סענילַאמ יד ןגעלפ ,עיצקַא ןַא תעשב .סעניל

 סע זַא ,לגנַאמ-טפול ןופ בצמ ַאזַא וצ ןייגרעד טגעלפ סע ,טּכול ןלעפסייא טגעלפ

 ןיא ,עטשלחרַאפ ןגיל ןגעלפ ןשטנעמ יד .ןדניצוצנָא עלעבעווש ַא רעווש ןעוועג זיא

 ןגעלפ ןשטנעמ ןעװ .ןלַאפ ךס ַא ןעוועג ןענעז סע .גנולמוטעצ ןופ דנַאטשוצ ַא

 טפָא .טפול לסיב  ַא ץזָאלוצנײרַא ידכב ,ענילַאמ רעד ןופ גנונעפע יד ןקעדפיוא

 -רעלעק רעד טימ טנַאקַאב רימ ןיא לַאפ ַאזַא .ענילַאמ יד ןלַאפכרוד ןַאד טגעלפ

 ןשטנעמ רעקילדנעצ ךס ַא ןעוו ,(קָאלב רעשיניצידעמ) 44 סַאג-ענלַאװַאז ןופ ענילַאמ
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 -סיוא רעמ ןיוש טנעקעג טינ ןבָאה ייז ןעוו ,טנעמָאמ ןיא ןרָאװעג טקעדטַיַא ןענעז

 .ענילַאמ רעד ןופ קעדוצ יד טנפעעג ןבָאה ייז ןוא לגנַאמ-טפול ןופ ןטלַאה

 ןענופעג ךיז ןבָאה סע ואוו ,סענילַאמ יד ןיא עגַאל יד ןעוועג זיא שיגַארט

 -טיוט ןטימ ןיא טּפָא .סענילַאמ יד ןבעגסױרַא טגעלפ ןייוועג רעייז .רעדניק עניילק

 טרעהרעד ,ענילַאמ רעד וצ ָאּפַאטשעג ןיוש ךיז טרעטנענרעד סע ןעוו ;טײקטנַאּפשעג

 רעניואוונייא:ענילַאמ יד ?ןָאט ןעמ לָאז סָאװ .דניק ַא ןופ ןייוועג ַא םעצולּפ ךיז

 -רַאפ ןעמ .ךיז טלגנַאר דניק סָאד .עלעשיק ַא טימ דניק ןופ ליומ סָאד ןּפָאטשרַאפ

 .יולב-טיוט זיא דניק סָאד .קעװַא ןעייג ןשטייד יד .רעקרַאטש טּפָאטש

 ,ןרעטלע רַאפ ןעלטימ-ףָאלש ןביירשרַאפ וצ לָאמ ךס ַא ןעמוקעגסיוא זיא רימ

 יז ןגעלפ ,ענילַאמ ןיא ןייג ןרַאפ ,עיצקַא ןַא תעשב .רעדניק עניילק ןבָאה עכלעוו

 ענילַאמ יד טימרעד ןטיהרַאפ ןוא קנַארטעג-ףָאלש טימ רעדניק יד ןרעפעלשרַאפ

 ,קילגמוא ןַא ןופ רעדניק יד ןוא

 -ץנילַאמ , ַא ךיז ןשיווצ ןעמיטשַאב ךעלנעוועג ןגעלפ סרעניואוונייא-ענילַאמ יד

 ןזייוונָא ,ענילַאמ רעד ןיא ןילּפיצסיד יד ןטלַאהפיוא טגעלפ רעכלעוו ,?טנַאדנעמָאק

 ,רעסַאװ לסיב סָאד ןוא ןטקודָארּפ עוויטקעלָאק יד ןלײטרַאפ ,ץַאלּפ ןייז ןדעי רַאפ

 ַא טַאהעג טָאה "?טנַאדנעמָאק-ענילַאמ, רעד .ענילַאמ יד ןענעפע וצ ןעוו ןעמיטשַאּב

 .טכער שירָאטַאטקיד

 ןףפוטש עטסכעה יד וצ ןעגנַאגרעד זיא סענילַאמ יד ןיא טייקשיאעוורענ יד

 .ןזָאכיסּפ-ןסַאמ ןופ ןלַאפ ןכערבסיוא ןגעלפ סע

 לַאפ-טיוט ַא ןגעוו ןלַאפכרוד טגעלפ ענילַאמ ַא ןעוו ןלַאפ ןעוועג ךיוא ןענעז סע

 טגעלפ ןעמ ,ןגיילוצרעדנַאנופ ןבייהנָא ןיוש ךיז טגעלפ רעּפדעק ןייז .שטנעמ ַא ןופ

 טישרַאפ ןַאד טגעלפ ענילַאמ יד .ןייז וצ רבקמ םיא ידכב ,ענילַאמ יד ןע:עפע ןזומ

 .ןרעוז

 עיצַאדיװקיליָאטעג רעד ךָאנ ןרער?עיצַאזילַאנַאק יד ןיא

 ןרָאװעג טקעדטנַא סענילַאמ ךס ַא רעייז ןענעז ,ָאטעג ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ךָאנ

 ."אגניטאפיא, רעשיווײיל ןוא ָאּפַאטשעג רעד ךרוד

 .ןרער-עיצַאזילַאנַאק יד ןיא ןטלַאהַאבסיוא ןַאד ךיז ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא

 ןבָאה סע ,טכַאמעגכרוד טינ ךעלנעזרעּפ ןיוש ךיא בָאה לטיּפַאק עקיזָאד סָאד

 -עיצַאזילַאנַאק יד ךרוד עטעװעטַארעג עכעלטע גנואיירפַאב רעד ךָאנ טלייצרעד רימ

 ,טרָאד ןבעל רעייז ןגעוו םיטרּפ ייר עצנַאג ַא ןרער

 ןעמ טָאה טייצ רעד טימ .שינרעטצניפ רעד ןיא ןרער יד ןיא ןייג טגעלפ ןעמ

 עכלעוו רעטנוא ,ןסַאג יד טיול ןעמענ ןרער יד ןבעגעג ןוא ,ייז וצ טניואוועגוצ ךיז

 עלַא טימ ןזומ ייז ןגעלפ ,רעסַאװ םָארטש ַא ןפיולנָא טגעלפ טפָא .ןגעלעג ןענעז ייז

 .םָארטש ןטימ ןרעוו וצ ןגָאוטעגמימ טינ ידכב ,טנעוו-ןרער יד ןיא ךיז ןטלַאהנָא תוחוכ

 טימ .זייּפש ןכוז ןרער-עיצַאזילַאנַאק יד .ןופ ןײגסױרַא ןעמ טגעלפ טַכַאניײב

 -סיוא ןוא ןרער יד ןופ .תונכשב ,ןטסירק עטגנַאקַאב ןענופעג ערעדנַא ןבָאה טייצ רעד :

 -ילַאנַאק יד וצ ןעגנודניברַאפ עשידרערעטנוא טימ ,סענילַאמ ייז ייב ךיז טיובעג

 (רעמערַאװ ןעוועג זיא סע ואוו) סענילַאמ יד ןיא ןַאד ןבעל ןגעלפ ייז .ןרער-עיצַאז

 .ןרער-עיצַאזילַאנַאק יד ןיא ןטרָאד ןופ ןפיולטנַא -- הנכס ַא תעשב ןוא

 ענעטלַאהַאבסיױא יד ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ,טלייצרעד רימ טָאה ןעמ יו
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 רעד זיב ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןשיװצ רָאי ןיא) סענילַאמ זווְז ןרער יד ןיא
 ענילַאמ ַא ןיא םלוע-תיב רעניילק ַא ךיוא יװ --- ןענעװַאל וצ לוׂש ַא ,גנואיירּפַאב

 ,9 סַאג-רעזעלג ףיוא

 ןבָאה עכָאּפע-ןרער-עיצַאזילַאנַאק רענעי ןיא זַא ,טלייצרעד ךיוא רימ טָאה ןעמ

 (יַאמ רעטשרע ,הכונח) תוחמש טנדרָאטגנייא ,רעכיב-גָאט ןבירשעג "םירתסנ, יד

 ,רעדיל ןוא סעיציזָאּפמָאק-קיזומ ןפַאשעג ןוא

 .יירפ רעד ףיוא סױרַא יז ןענעז עעמרַא רעשיטעיװָאס רעד ןופ ןעמוקנײרַא ןטימ

 סטנילַאמ יד ןגעװ רַאלקלַאפ ןוא ןעננוטכיד

 יד ןיא ןבעל סָאד ןבירשַאב ןבָאה ,ָאטעג ןיא ענעּפַאשעג ,קרעװ ןוא רעדיל ךס ַא

 :ָאד ןענעכערסיוא ליוו ךיא .סענילַאמ

 עלעווָאנ עשיאערבעה ַא ןבירשעגנָא טָאה סָאװ ,יַאמטנעמיד לארשי רעטכיד רעד

 ייוצ רעמונ ָאטעג ןופ ענילַאמ ַא ןיא רָאפ טמוק עיצקַא-טּפיױה יד ואוו ,"רעשה דע,

 ,עיצַאדיוװקיל ןייז רַאפ

 ,"ענילַאמ רעד ןופ דיי רעד, דיל ַא ןבירשעגנָא טָאה ,ןיקסעּפא .א רעטכיד רעד

 .ָאטעג ןיא רעדניק יד ךווד ןרָאװעג ריפעגסיוא זיא סָאװ

 ףיוא עמַארד ַא ןבירשעגנָא טָאה (הנטק) ןַאמסקַאו אלאס ןירעטכיד עגנוי יד

 .ענילַאמ-ָאטעג ַא ןיא ןבעל סָאד זייוולייט טרעדליש יז רעכלעוו ןיא ,שיליױּפ

 ,ןסעזעג סענילַאמ ןיא ןענעז רימ, ,"...!פערט ,ּפערט ,ּפערט, רעדיל יד ןיא

 .סעיצקַא יד תעשב עניילַאמ ַא ןיא ןשטנעמ יד ןופ ןליפעג יד ןרָאװעג ןבירשַאב ןענעז

 -ײרשַאב לָאצ עסיורג/ ַא רעייז טלמַאזעגנָא ןבָאה ןלוש-סקלָאפ יד ןופ רערעל יד

 .סענילַאמ יד ןיא ןעגנובעלרעביא ערעייז ןגעוו רעדניק יד ןופ ןעגנוב

 :רעטרעוו עיינ ייר עצנַאג ַא ןפַאשעג ךיז ןבָאה סע

 .טעווענילַאמרַאפ טוג ןעוועג ןיב ךיא

 .ָאטעג ןיא לּפָאטרַאק טעווענילַאמעגנירַא בָאה ךיא

 .קישטנילַאמ ַא ,רעטסיימ ַא זיא רע

 :ענילַאמ רעד ןגעוו ךעלטרעוו ייר עצנאג ַא ןעגנַאגעגמוא ןענעז סע

 .ייש רעטסעב רעד זיא ענילַאמ עטוגַא

 יטָאה ,ענילַאמ ַא ןיא דניק ריא ןריובעג טָאה יקצילָאטס .ה רערעל ןופ יורפ יד

 .ענילַאמ :ןבעגעג ןעמָאנ ַא סע יז

 גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ רעד ןיא סענילַאמ

 סענילַאמ ןיא .גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ רעד טנידעג ךיוא ןבָאה סענילַאמ יד

 .ןעגנוביא-רעוועג ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג ןענעדרָאנײא ןעמ טגעלפ

 .קרעוו-רוטלוק ןוא ןטנעמוקָאד ןרעוו טלמַאזעג ןגעלפ סענילַאמ ןיא

 ןופ ןלַאנעסרַא-רעװעג עמייהעג יד ןרָאװעג טלמַאזעג ןענעז סענילַאמ יד ןיא

 ,גנוגעוַאב -רענַאזיטרַאּפ רעד

 -רעדיוװ-ָאטעג סעּפורג עטצעל יד סױרַא ןענעז ןרער-עיצַאזילַאנַאק יד ךרוד

 .ןײרַא דלַאװ ןיא רעלדנַאטש
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 ןטנייש עלעג יד ןופ געט יד ןיא

 ,ָאטעג ןיא ןײגנײרַא ןכָאנ שדוח ַא ,1941 רעבָאטקָא ןיא ןעוועג זיא סע

 "לענייש, עקיטציא זיב עלַא :גנַאלק ַא ָאטעג ןיא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה סע

 .ףייש רעלעג; רעד -- ןייש רעיינ ַא טריפעגניירַא טרעװו סע .קיטליגמוא ןרעוו

 ןרעװ סע .ןבעל ןטימ טייצ ערעגנעל .ַא ףיוא טריטנַארַאג ןענעז רעציזַאב ענייז

 -החּפשמ רַאפ קיטליג זיא ןייש ַא ."ןענייש עלעג, טנזיוט יירד רָאנ ןבעגעגסױרַא

 ָאזלַא ןלעװ ןעמַאזוצ .רָאי ןצכעז זיב רעדניק--יווצ ןוא ןעיורפ ערעייז טימ רענעמ

 ןַאמ טנזיוט ףלעווצ זיב טנזיוט ןעצ ןופ ןסינעג ?ןענייש עלעג , יד ןופ

 סָאװ ָאט .ןשטנעמ טנזיוט קיצנַאװצ ןוא יירד ךרע ןַא ָאד רעבָא זיא ָאטעג ןיא

 ?עקירעביא יד טימ ןייז טעװ עשז

 טעװ ,"ןענייש עלעג, יד ןבעגסױרַא ןכָאנ ךיילג זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ָאטעג רעד

 5 .ןרעװ טעטכינרַאפ רעניואוונייא-ָאטעג טפלעה ַא

 -ירעוװש יד ,ןייש ןדעי ןופ ןטעטילַאמרָאפ יד ןריפסיוא םייב טייקכעלדנירג יד

 טָאה ןעמ סָאװ ,ןכַאפ וניול סעיצַארטסיגער עיונעג יד ,ןעמוקַאב וצ םיא ןטייק

 ,עטסנרע ןַא ךיז טיירג ָאד זַא ,ןעמעלַא ןזיװַאב ןבָאה -- ָאטעג ןיא טריפעגכרוד ןַאד

 טפלעה ַא ןוא בעל םוצ טפלעה ַא :ָאטעג ןופ גנולייטעצ ןוא עיצקעלעס עשידָאטעמ

 4 | .טיוט םוצ

 -ילבעג יד רַאפ .סעיצקודער ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאדנַאמָאק-סטעברַא יד ףיוא
 ןשטייד יד ןבָאה ,עיצקעטָארּפ טימ ןשטנעמ רעדָא רענעמכַאפ ,ןטסילַאיצעּפס ענעב

 ןייש ןפיוא טכער סָאד ןריולרַאפ ןבָאה עקירעביא יד ."ןענייש עלעג, ןבעגעגסױרַא

 ..ןבעל ןפיוא ןוא

 ,טױט םוצ עטּפשמרַאפ יו -- טריּפשרעד ךיילג ךיז ןבָאה עטריצודער יד

 "ףייש ןלעג; ַא ןגירק וצ הלהב ןוא קינַאּפ עסיורג ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע '

 ןפַאש ןעק סָאװ ,םעד עטצעל סָאד ןבעגעגקעװַא ,ןזיירּפ עסיורג טלָאצעג טָאה ןעמ

 יורפ ַא ךיז וצ ןביירשוצ ןעק רעדָא ,ןייש ןלעג ַא ןגירק וצ ידכב ,עיצקעטָארּפ

 ,(טרעקרַאפ רעדָא)

 -נָא ךיז טָאה ,ןבָאה טרָאטעג טינ "ןייש רעלעג, ַא טָאה רעדניק ייווצ יו רעמ

 ןשינעבײרשּפָא ןוא ןשינעביירשוצ-רעדניק טימ הלהב ַא ןביוהעג

 םוצ ןביירשוצ ייז טגעלפ -- ייוצ יו רעדניק רעמ טַאהעג טָאה סָאװ רעד

 טינ טָאה סע רעװ .רעדניק סמענעי סלַא ,ןָאזרעּפ רעטייווצ ַא ןופ "ןייש ןלעג,

 רעמ סָאװ ידכב ,רעדניק עדמערפ ןבירשעגוצ ךיז וצ טָאה -- רעדניק ןייק טַאהעג

 ,הטיחש רעד ןופ ןעװעטַאר וצ ןשטנעמ
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 , לרוג רעד
 יד ןופ רעלעברַא יד ןלַאפעגנײרַא ןענעז גנומיטש רעטקירדעג ַא רעייז ןיא

 לָאצ עניילק ַא רעיײז ןרָאװעג ןבעגעגסירַא יא ייז רַאפ .ןטלַאטשנַא-טַאר-ןדיי

 .ןענייש עלעג;

 ןעצ רָאנ -- קלח רעייז ףיוא ןעמוקַאב ןבָאה ,ןעמַאװצ עלַא ,סרערעל יד

 -רַאפ ַא ןפָאלעג זיא יקצילָא .ןעמוקמוא ןפרַאד סע טסייה עקירעביא עלַא ."ןענייש;

 ,סרערעל ענייז ןעװעטַארּפָא טינ ןעק רע -- רע:כשוח
 -ןעקנַאוק ,םיריוטקָאד יד רַאפ "ןענייש, לָאצ .יד ןעוועג זיא ןיילק רעייז ךיוא

 -טָאטש ןשטייד םעד טנעקעג טָאה םעלָאכ רָאטקָאד יורפ .ןרַאטינַאס ןוא סרעטסעווש

 -- טרידוטש ןעמַאזֹוצ ןבָאה ייז ןעוו ,ןרָאי-סטעטיסרעוװינוא יד ןופ ךָאנ רָאטקָאד

 -רעּפ ןשיניצידעמ םעד רַאפ "ןענייש, לסיבַא ךָאנ טלעוּפעגסױא םיא ייב יז טָאה

 וצ ןבירשעגוצ ןבָאה םיריוטקָאד .דנגונעג טינ טיי ןעוועג זיא סע רעבָא .לַאנָאס

 םיריױטקָאד ןבירשעגוצ ןבָאה סנירַאטינַאס ,ןעיורפ סלַא סרעטסעווש-ןעקנַארק ךיז

 .ןענייש עלעג, יד ןופ לָאצ יד גונעג ןעוועג טינ ץלַא זיא סע רָאנ .רענעמ סלַא

 טרידיצעד טָאה עכלעוו ,עיסימָאק יד ןסעזעג זיא טַאר-ןדיי ןופ רעמיצ ַא ןיא

 .ןענייש יד ןגעוו
 .םעד ,ד:יירפ ןיימ ןוא רימ ןשיװצ לריג ןפפרָאװעג טָאה ןעמ זַא ןוא

 -ָאק ןלעקניט בלַאה ןיא ןסעזעג עדייב רימ ןענעז -- רענדָאלָאק רָאכקָאד

 ,טסעומשעג ןעמַאזוצ ןוא ,טרַאװעג . .לייטרוא ןפיוא !:רַאװעג ןוא טַאר-ןדיי ןופ רָאדיר

 רַאפ ןיישןבעל רעד ,לטעצ רעד זַא ,זנוא ןופ רענייא רעדעי טָאה טסואוועג ןוא

 : ,ןטייווצ ןרַאפ טוט םוצ ןיד-רזג ַא זיא ,םענייא

 ןופ דניירפ עטוג ייווצ --- ןדייב זנוא ןשיווצ אקוד לרוג ַא סעּפע סָאװרַאפ ןוא

 -- -- ? ןרָאי המכ

 ענליוו ןופ טרובדלָאג קיזייא רָאטקָאד ןעוועג ןענעז סרעפ-צוו-לרוג יד ןשיװצ

 .ענווָאק ןופ ןייטשלעקניש רַאזַאל רָאטקָאד ןיא

 -- ןבעל םוצ לטעצ רעד רימ רַאפ ןרָאװעג ןגױצעגסױרַא זיא

 ִו -- -- טּפשמרַאפ ןבילבעג זיא דניירפ ןיימ ןוא

 ךָאד בָאה ךיא ןוא -- ןגיוא יד םיא רַאפ ןביוהפיוא ךיז טמעשעג ךיא בָאה !

 .רעטסעוװש ןיימ 'ןעװעטַאר וצ ןוא יורפ ןיימ רַאפ ,ךיז רַאפ ןייש םעד ןעמונעג

 ןיימ רַאפ ןייש רעד ןלַאפעגסיוא טלָאװ סע ןעוו זַא -- ךיא בָאה טסואוועג: ןוא)

 ןוא -- ןגיוא יד ןביוהוצפיוא טמעשעג ךיז רע טלָאװ ,רענדָאלָאק רָאטקָאד דניירפ

 .(זיא סע ןעמעוו ךָאנ רַאפ ןוא יורפ ןייז רַאפ ,ךיז רַאפ ,ןייש םעד ןעמונעג ךָאד טלָאװ

 ןיב ךיא טינ זַא ,טגָאזעג ןוא גנונעגעזעג םוצ טנַאה יד ןבעגעג רימ רע טָאה

 ַאוַא ןעועג זיא סע .ןייש םעד ןעמוקַאב טינ טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא קידלוש

 -- -- == לרוג

 777 רעמונ ןייש

 ןעמוקַאב ןוא -- רעמיצ ןיא ןײרַא ןיב ךיא .ןעמָאנ ןיימ ןפורעגסיוא טָאה ןעמ

 : .ןייש-סנבעל ןיימ --- 777 רעמונ ןייש ןלעג ןיימ

 ,עלַא יד ןופ ןקילב יד טײלגַאב ךימ ןבָאה סע .ןייש ןטימ סױרַא ןיב ךיא

 :ןגיוא ערעייז ןיא ןגעלעג זיא שואי רעדליוו ןוא ,ןעמוקַאב טינ ןייש ןייק ןבָאה סָאװ
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 קיאעפסנבעל ןוא שירפ ןוא ,גנוי ?טיוט םוצ ןייג ןעמ ףרַאד ?ןייז טציא טעװ סָאװ
 -- -- -- ?וַאנָאּפ ןייק -- טנוה ַא ײװ ?טױט םוצ ןוא --

 ;יורפ ןיימ טרַאװרעד ךימ טָאה ּפערט יד ייב

 ףבעל ןביילב רימ ףייש ןלעג םעד ןעמוקַאב טסָאה וד --

 טרַאװרעד סע סָאװ ,סייו רע .טקידנעעג טינ 'עטכישעג יד ךָאנ זיא סע ---

 רענדָאלָאק רָאטקָאד רעבָא -- ןבעל רימ ןביילב גָאט וצ טנייה :ָאי .ןעמעלַא ךָאנ

 -- -- ?יורפ ןייז ןוא

 ךיא ןכלעוו ןייש רעד ןוא ,היול ַא ךָאנ יװ ,ליטש קעװַא עדייב רימ ןענעז

 ..ןיק ןופ ןכייצ ַא יװ טנערבעג ךימ טָאה ,שַאט-טסורב ַא ןיא ןטלַאהַאב בָאה

 רעד טימ רענדָאלַאק רָאטקָאד ךיז טָאה עיצקַא יד ןעמוקעגנָא זיא סע זַא ןוא

 ַא ןיא טריפעג ןוא ןענופעג רעבָא ייז טָאה ןעמ .ענילַאמ ַא ןיא ןו:לַאהַאב יורפ

 .רַאַנָאפ ןייק עיטרַאּפ

 רעד ,טסיצילָאּפ רעשידי רעד טנעקרעד ייז טָאה ָאטעג ןופ רעיוט םייב

 .טעװעטַארעג ייז טָאה רע ןוא -- טכורפ רָאיַאמ רעשיליוּפ רענעזעוועג

 ןופ טייצ עצנַאג יד טעברַאעגטימ ךעלדניירפ עדייב רעטעּפש ןבָאה רימ ןוא

 ןשיניצידעמ-לוש ןיא ,גנולײטּפָא רעשיגָאלָאמעדיּפע-רערַאטינַאס רעד ןיא ָאטעג

 -וצּפָא יו -- רעדניק ןוא ןרעטלע רַאפ ןטַארעּפער ןטלַאהעג ןעמַאזוצ ןוא רעטנעצ

 .ָאטעג ןיא טנוזעג סָאד ןטיה

 "וק רעגַאל עיצַארטנעצנָאק ןיא ןפָארטעגנעמַאזוצ רעדיוו זנוא טָאה לרוג רעד

 .סופיט-קעלפ ןופ טליהעג ךימ טָאה רע ואוו ,דנַאלטסע ןיא ,עמער

 ןופ שרַאמ-עיצַאוקַאװע ןסיורג ןפיוא ןפָארטעגנעמַאזוצ זנוא טָאה לרוג רעד

 ןצנַאג םעד ןטלַאהעג עדייב ךיז ןבָאה רימ ואוו ,ץליפדלָאג גניטכיר ןיא עמערוק

 ייַנש ןיא שרַאמ ןכעלדנעמוא םעד תעשב ןלַאפ וצ טינ ידכב ,טנַאה ןרעטנוא געוו

 ,טניוו ןוא

 ןענעז רימ ואוו ,ץליפדלָאג רעגַאל ןיא טכַארבעג:עמַאזוצ זנוא טָאה לרוג רעד

 עיצרָאּפ רעד טימ ךיז טליײטעג ,רעטערב עטרַאה יד ףיוא ּפָאק ייב ּפָאק ןפָאלשעג

 ןיא טכַא-רדס עקירעיורט ַא טעװַארּפעג ןעמַאזוצ ןוא -- ןירַאגרַאמ ןיא טיורב

 -- -- -- .הֹלּפֹמ סנמה ןופ הליגמ יד טנעיילעג ןעמַאזוצ עא ,רעגַאל

 : ןענייש עלעג יד ןופ .טכַאנ יד

 ,1941 רעבָאטקָא ןטס23 ןופ טכַאנ יד ןעוועג זיא'ס

 ןכערבסיוא ףרַאד דלַאב .גנוטרַאװרעד רעטסערּפעג ַא ןיא ןעוועג זיא ָאטעג רעד

 רעמעדיוב ןוא סרעלעק ןופ טרעהעג ךיז ןבָאה טכענ ןוא געט עצנַאג .עיצקַא יד

 ו .סענילַאמ טיובעג טָאה ןעמ .קעה ןופ ּפעלק

 -ןימלע-תיב ַא ןעװעג זיא 44 סַאג-ענלַאװַאז ףיוא עדרַאסנַאמ רעזנוא ףיוא

 ענילַאמ רעזנוא ."ןענייש עלעג; ןָא ןבילבעג זיא סרעניואוונייא טייהרעמ יד .גנומיטש
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 .ָארבעצ טימ יז טריקסַאמ ןעמ ןוא ךעלטערב עטצעל יד ןיירַא טּפַאלק ןעמ .קיטרַאפ זיא

 ריא ןיא ןשטנעמ יד ךיז ןלעװ ?ענילַאמ יד ןטלַאהסיוא טעוװ יצ .רעשעלפ ענעכ

 -- -- -- ?ןעװעטַאר

 ַא יו ,טיז רעטכער רעד ןיא קיטייו ןקידנדינש ַא םעצולּפ ריּפשרעד ךיא

 ןצעז ךיז טינ ןעק ךיא .םעטָא םעד טּפַאכרַאפ סע .בייל ןיא טקעטשעגניירַא רעסעמ

 גייל'כ .טיצידנעּפַא ןייק טינ זיא'ס ,ןיינ .ןילַא ךיז .רילָארטנָאק ךיא .ןייטש טינ ןוא

 ךימ ןריפ ,ןקרעמַאב עקיבוטש יד .ליטש רעד ןיא ץכערק ןוא דרע רעד ףיוא ךיז

 ,לָאטיּפש-ָאטעג ןיא קעװַא

 .טרַאװרעד ןעמ ,שיאעוורענ טדער ןעמ .רַאוװריוו ַא לָאטיּפש ןיא

 טגייל ןעמ .רבח ןעקנַארק ַא טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ טַײצ ןייק טציא ומינ זיא'ס

 ,קיטייוו םעד ןלימש וצ גנוצירּפשנייא ןַא רימ טכַאמ ןעמ ןוא לטעב ַא ןיא ןײרַא ךימ

 -- ןילַא ךימ טזָאל ןעמ ןוא --- םויפרָאמ ךעלניײשרַאװ

 סעּפע .ךיז טגיוו סעּפע .ןפיולטנַא תוגאד עלַא .טוג רימ טרעוו'ס יוװ ריּפש'כ

 ..ןייא ףָאלש'כ -- ,טכייל ,טכייל רימ זיא סע .ךיז טיירפ ץלַא .ךיז טיירד

 :יורפ ןיימ ןופ םיטש יד רעה ךיא -- םעצולּפ

 ןיא עיצקַא יד רָאפ טמוק םורַא העש רָאּפ ַא ןיא !ףיוא ייטש ,ףיוא ייטש ---

 !ָאטעג

 ,ףיוא ךיז קעוו'כ

 ןפיול עקנַארק יד .קינַאּפ רעדליו ַא טימ טשרעהַאב זיא לָאטיּפש עצנַאג סָאד

 "ףןענייש עלעג; ןייק טינ ןבָאה ייז ?ןָאט ייז ןלָאז סָאװ .טלמוטעצ

 :רימ טלייצרעד יורפ ןיימ

 ןענייש עלעג ןבָאה סָאװ עלַא ןדלָאמעג טשרָאקָא טָאה ײצילָאּפ-ָאטעג יד --

 עכלעוו ,ןטַאירַאסימָאק-ייצילַאּפ-ָאטעג יד ןיא תוחּפשמ ערעייז טימ ןלעטש ךיז ןפרַאד

 ןעיורפ יד רַאפ ןבעגסױרַא ןעמ טעװ ןטרָאד .טכַאנ עצנַאג יד קיטעט ןייז ןלעוו

 ןבָאה ןלעװ ןעלטעצ עיולב יד וא ןענייש עלעג יד ...ךעלטעצ עיולב רעדניק ןוא

 ' -- -- -= ןײילַא ןעמ טייטשרַאפ עקירעביא יד .טכער-סנבעל

 ןעװעטַאר טשינ טעװ ,ןייש ןלעג ַא ןופ גנוטײלגַאב רעד ןָא ,ןײלַא לטעצ רעיולב ַא

 ,טיוט ןופ

 א :הרפש לרעטסעווש ןיימ ןָא טפיול סע

 ןלעװ עכלעוו ,תודע ןענופעג ןיוש בָאה'כ ,רעטכָאט סלַא ךימ ביירשרַאפ --

 .רעטכָאט ןייד ןיב ךיא זַא ,ןקיטעטשַאב

 סיפ עניימ ,לָאטיּפש ןופ סױרַא ןעייג ןוא טנעה יד ייב ןָא ךיז ןעמענ רימ

 ןעייג רימ רָאנ .גנוצירּפשנייא-סגנורעפעלש רעד ןופ קידנעלקַאװ ךָאנ ןענעז

 טכיל-הנבל ןיא .ָאטעג עצנַאג סָאד ףושכ-רעבליז ַא טימ טסיגַאב הנבל עלעה ַא

 ייב ,ןןרעלעק ייב סעקּפורג ךיז ןעעז טכיל-הנבל ןיא .עטלמוטעצ ןשטנעמ ןפיול

 .ךעלקעּפ טכַאמ ןעמ .ךיז טעדוס ןעמ .ךיז טַארַאב ןעמ .ּפערט ףיוא ,רעמעדיוב

 ,םינכש וצ ןפיול --- ןיהואוו טינ ןבָאה סָאװ יד ןוא --- סענילַאמ יד ןיא טפיול ןעמ

 .שינעטלעהַאב רעייז ןיא ןעמענניײרַא ייז לָאז ןעמ םימחר ןטעב

 .ָאטעג םעד טקעדַאב ךשוח רעטכידעג ַא ןוא ןטלַאהַאב הנבל יד טרעװ טָא ןוא
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 ןטַאירַאסימָאק יד וצ ןעמָארטש-ןשטנעמ ךיז ןעיצ שינרעטצניּפ-קָאטש רעד ןיא
 ,עלעבעווש ַא ןָא טדניצ רעצימיא .טייקיטכיל ַא סעּפע ץילב ַא טיג טייצ וצ טייצ ןופ
 .זיא ןעמ ואוו ךיז ןריטנעירָא וצ ידכב

 ןיימ .טַאירַאסימָאק-יײצילָאּפ-ָאטעג ןיא .11 רעמונ סַאג-לָאטיּפש רעד ןיא

 דישרעטנוא ןַא זיא יסע .סע ןקיטעטשַאב תודע .רעטכָאנ ןיימ זיא -- רעטסעווש

 תודע ...יורפ רערעדנַא ןַא ןופ זיא יז -- רָאי טכַא ןיא יורפ ןיימ ןוא ריא ןשיווצ

 ןוא יורפ סלַא ןייש ןלעג ןיימ ףיוא ןבירשעגפיוא ןרעוו ייז .סָאד ןקיטעטשַאב

 .ןעלטעצ עיולב ןעמוקַאב ןוא רעטכָאט

 .רעדניק ,סעמַאמ ,סעטַאט עיינ ןעײטשטנַא ײצילָאּפ רעד ייב

 טציא זיא סָאד -- ןעלטעצ עיולב יד ןוא ןענייש יד לופגרָאז ןטלַאהַאב עלַא

 .קירוצ ןעייג רימ .ןבעל סָאד --

 -- -- -- ?עמַאמ יד ,עטַאט רעד רעבָא ,ןענייש ןיוש ןבָאה יירד רימ ---

 טייז רעדניק ריא יבַא .ןייז טעװ סָאװ ןייז לָאז :זנוא ןענעגעגַאב ןרעטלע יד

 -- -- -- ןבעל םייב שטָאכ ריא טביילב .ןענייש טימ טגרָאזַאב

 ןףענייש עלעג יד ןופ טכַאנ יד :ָאטעג ןיא ןפורעגנָא ןעמ טָאה טכַאנ ענעי

 ןרעטלע יד טימ ךיז ןגעזעג ךיא

 ןטייו ןופ רָאנ ,רעטצניפ ךָאנ זיא'ס .1941 רעבָאטקָא ןטס24 םעד ,סגָאטרַאפ

 .גרעב-ןימידעג יד ןיוש ןעיורג

 ןֶא טגָאז ןוא ןפיוה יד רעביא טפיול ײצילָאּפ-ָאטעג

 טימ ,ןענייש עלעג יד ןופ סרעציזַאב ,סָאדנַאמָאק יד ןופ רעטעברַא עלַא --

 ןלעטש ךיז ןלָאי עלַא -- ןעלטעצ עיולב ןבָאה עכלעוו ,רעדילגטימ-החּפשמ ערעייז

 -- ַאטעג ןופ רעיוט ןבענ

 עיולב ןוא ןענייש עלעג -- ןטלַאטשנַא-טַאר-ןדיי ןופ עטלעטשעגנָא עלַא --

 -- .ףױה-טַאר-ןדיי ןפיוא ךיז ןביילק --- ןעלטעצ
 ןײגסױרַא ןפרַאד טעװ ןעמ ןייז ןעק סע לייוו ,ךעלקעּפ ןעמענטימ ןלָאז עלַא --

 .סגָאטרַאפ סקעז זיב טיירג ןייז ןפרַאד עלַא ,ָאטעג ןופ

 .גנודיישעצ רעד רַאפ ןהעש עטצעל יד ןָא ןעמוק סע

 ,ךעלקעּפ טימ טיירגעג עלַא -- 44 סַאג-ענלַאװַאז עדרַאסנַאמ רעד ףיוא

 ,טנייוו ןעמ .ףױה-טַאר-ןדיי םוצ רע ,רעױט-ָאטעג םוצ רעװ ,ענילַאמ רעד וצ רעוװ

 רעניא טעב ןעמ .טיהרעקידעבעל ןפערט ךיז טשטניװ ןעמ .ךיז טנגעזעג ןעמ

 | .הליחמ ןרעדנַא םעד

 ףרעטלע יד טימ ךיז רימ ןענעגעזעג ּפערט יז ףיוא

 :טגָאז רעטָאפ רעד

 -- רעטכָאט ןייד זיא הרפש .עטַאט רעד וטסיב טציא .יעמַאזוצ ךיז טלַאה --

 -- הכרב ןיימ ןקיש רַאנָאּפ ןופ ךִיא לעװ -- רַאנָאּפ טרעשַאב רימ זיא סע ביוא ןוא

 רעדורב ַא ןוא ,שטיווָאניבַאר הכלמ ,תובוחר ןיא רעטסעווש ַא בָאה ךיא :טקנעדעג ןוא

 .עירול עמיס ,עקירעמַא ןיא רעטסעװש ַא ןוא .יקצעשזרָאװד רָאדיזיא ,הפיח ןיא

 ,טכַאנ רעקיטנייה רעד ןופ רימ ןופ סורג ַא ןבעגרעביא ייז טסלָאז
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 :טגָאז רעטומ יד ןוא

 ןבעל סָאד טרעשַאב ןייז ךייא שטָאכ לָאז ןעמַאװצ רעדניק ךיז טלַאה --

 -ור השמ ,םילשורי ויא רעדירב ַא בָאה ךיא :טקנעדעג ןוא .גנוי ךָאנ טנעז ריא

 ןיא סרעטסעווש ייוװצ ןוא וָאנַאמור סחנפ ,קרָאי-וינ ןיא רעדורב ַא ןוא ,וָאנַאמ

 רעד ןופ רימ ןופ סירג ַא ןבעגרעביא ייז טסלָאז .הנח ןוא תידוהי ,קרָאי-ויַי

 ו ,טכַאנ רעקיטנייה

 -ןדיי םוצ יירד רימ -- .קידנענייוו ךיז ןעייגעצ רימ ןוא עלַא ךיז ןשוקעצ רימ

 .ענילַאמ רעד וצ ןרעטלע יד -- ףױה-טַאר

 1 8 לַאזיָאטעג ןיא

 תיחּפשמ ערעייז טימ ןעמַאזוצ ,(ןענייש עלעג) סָאדנַאמָאק יד ןיא רעטעברַא יד

 -- .רעױט-ָאנעג םוצ ןעיצ ,(ןעלטעצ עיולב)

 .סענילַאמ יד ןיא -- עזָאלנייש יד

 ,טלמַאזעגפיונוצ ןעייטש ןטלַאטשנַא:טַאר-ןדיי יד ןֹופ עטלעטשעגנָא יד

 רעטַאעט-ָאטעג ןופ רעיוט /םייב ,6 סַאג רעקצינדור ,טַאר-דיי ןופ ףיוה ןפיוא

 ַא ךרוד טריפ ןוא יײצילָאּפ-ָאטעג יד טייטש !מרָאד ,(לַאז-טָאטשנזילק .רעקילָאמַא)

 .ןעלטעצ עיולב ןוא ןענייש עלעג ןבָאה סָאװ ,עלַא לַאז ןיא ןיײרַא טזָאל יז ,עלָארטנָאק

 עיולב -- רעדניק ןיא ןעיורפ ערעייז טימ רָאנ טינ זזָאלעגניײרַא ןרעוװ ןטסיצילָאּפ

 סָאד ;סרעטסעווש ןוא רעדורב ,ןרעטלע ,תוחּפשמ עצנַאג יד טימ ךיוא רָאנ ,ןענייש

 גנונהרָא ןיא ןריפוצכרודַא שטייד םעד ןפלעה ןרַאפ זיירּפ דעד ,עיגעליווירּפ רעייז זיא

 = יה יי טלצקא- יה

 ,גיטש ַא ןיא יו דרע רעד ףיוא טקַאּפעגפױנוצ עלַא ןגיל לַאז-ָאטעג ןיא

 ,ּפָאק ייב ּפָאק ,ןעלטעצ עיולב ענייז ןבענ ןייש רעלעג רעדעי ,החּפשמ ייב החּפשמ

 ןכרוד ךרוד טפיול העידי ַא .ןגרָאמירפ רעד ןעיורגוצניירַא ןָא טביוה ןסיורד ןופ

 : : :לַאז

 סע .סרענלעז עשיווטיל יד טימ טײל-ָאּפַאטשעג יד ןײרַא ןענעז ָאטעג ןיא --

 .עיצקַא יד ןָא ךיז טביוה

 -רעקצינדור ףיוא ןעזעג ןנייוו ןופ ןיוש רימ ןבָאה םורַא העש רָאּפ ַא ןיא ןוא

 .רעיוט םוצ טריפעג ןדיי סעיטרַאּפ ךָאנ סעיטרַאּפ סַאג

 דרע יד יו ץרַאװש ,שטיווָאנַאמלַאק .ז רעלעטשטפירש רעד טציז רימ ןבענ

 ןײלַא ךיז וצ יו טעשטּפעש ןוא

 -- -- -- !קלַאפ רעזנוא ןעמ טריפ ױזַא טָא --

 רעד ןיא ןהעש ןפָאלעג ןענעז סע ןוא .ליטש ןרָאװעג זיא רעטעּפש ןּוא

 :סיינ ַא טימ עלייוו עדעי ןעמוקנָא ןגעלפ ןטסיצילָאּפ רָאנ .טייקליטש

 -סױרַא ןעמ טָאה תוחּפשמ ערעייז טימ סָאדנַאמָאק יד ןופ רעטעברַא עלַא --

 ןעװעטַאר ןעלטעצ עיולב יד טימ ןענייש עלעג יד .רעצעלּפ-סטעברַא יד וצ טריפעג

 !ןבעל סָאד

 .ןַאמ קיצביז ןופ ענילַאמ ַא ןלַאפעגכרוד זיא סע --

 ףַאמ טרעדנוה יירד ןופ ענילַאמ ַא טקעדטנַא --

 . 44 סַאג-ענלַאװַאז ףיוא רעלעק ַא ןלַאפעגכרוד --

 ."ןענייש עסייוו, ןַאמ טנזיוט טריפעגסיורַא ןיוש --
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 ,11 סַאג'עקצינדור ףיוא ענילַאמ ַא רעטציא טכערב ןעמ --

 ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד .ןענופעג טינ םענייק ןוא ענילַאמ יד ןכָארבעגפיוא ---

 .ענילַאמ רעדנַא ןַא ןיא ןטלַאהַאב סנטייצַאב

7 , 

 ןעמ ,ףױהדָאטעג ןפיוא ןעמעלַא ןײגסױרַא זנוא טסייה ןעמ .גָאטימכָאנ ריפ

 ןבלָאק טימ סרענלעז עשיווטיל ףעלטעצ יד ,ןענייש יד טרילָארטנָאק ןעמ ,טלייצ

 ךיז ןסייר עכלעוו ןענייש עסייו יד סױרַא ןּפַאכ ,ףיה ןרעביא םורַא זנוא ןגָאי

 .ןענייש עלעג יד ןופ ןעייר יד ןשיװצ ןײרַא

 ,ןיועל םייח רעלעטשטפירש םעד ןגָאי סרענלעז עשיווטיל ןטייוו ןופ עז'כ

 ?טיײצ, גנוטייצ רעשיטסינויצ רענליו רעד ןופ רָאטקַאדער ןקירָאי-גנַאל םעד

 ןיא ןיוש םיא ךיא בָאה רעמ .החּפשמ ןייז -- םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,טפיול רע

 : ןעזעג טינ טאטעג

 טעקשוש םלוע רעד .רעציּפָא ןשיװטיל ַא טימ סעּפע טדניוושרַאפ סנעג בקעי

 :ךית

 !רעציפָא ןטימ סּפַאנְש ַא טכַאמ סנעג --

 טיג ןוא רעציפָא ןשיווטיל ןטימ סנעג סױּרַא טייג םורַא העש עבלַאה ַא ןיא

 :לעפַאב ַא סױרַא זנוא

 - -- -- !רעזייה יד ןיא ןייג קירֹוצ ---

 קירוצ

 -ץבעל ןייק ָאטינ .טָארט רעזנוא ּפִא טּפַאלק'ס .ןסַאג עטסוּפ רעביא ןעייג רימ

 .רישעג ,םידגב ,ךעלקעּפ ןופ ךעלטשער ,ןסַאג יד ףיוא רָאנ .שטנעמ רעקיד

 ןעמ טכוז ןֿפױה ערעדנַא ןיא .טקידנעעג טינ ךָאנ זיא עיצקַא יד :ןסייו רימ

 -פיוא ,44 סַאג-ענלַאװַאז ףיוה .םוצ ןעייגרעד רימ .סענילַאמ ףיוא טסייר ןעמ .,ךָאנ

 :ןלייצרעד ןטסיצילָאּפ-ָאטעג יד .רעלעק ןיא ענילַאמ יד ןסירעג
  ןבָאה ,טפול טלעפעגסיוא טָאה'ס .ןבעגעגסױרַא ןײלַא ךיז טָאה ענילַאמ יד --

 ןעמוקעגנָא ןענעז טנעמָאמ םעד ןיא .גנַאגנייא ןופ לקעד סָאד טנפעעג ןשטנעמ יד

 .רַאנָאפ ןייק ןעמונעגוצ ןעמעלַא ןוא --- ןשטייײד

 טינ זיא ענילַאמ רעזנוא .ּפערט יד ףיוא רעצרעה עקידנּפַאלק טימ ןעייג רימ

 ייג'כ .הריד ןיא זנוא וצ ןיירַא עלַא ןעייג רימ .םולשב טרָאד ןענעז עלַא .טרירעג

 :גָאז ןוא ןכייצ ןטדערעגּפָא םעד ןָא ּפַאלק ,ענילַאמ רעד וצ וצ

 יד :ךיז ןשיוצ טינ טדער .קיאור טציז .םולשב עלַא ןעמוקעג ןענעז רימ ---

 שידיי ףיוא וליפא -- ןפור ךיײא טעװ ןעמ ביוא .טקידנעעג טינ ךָאנ זיא עיצקַא

 -ּפִא ךייא ןעק יײצילָאּפ עשידיי יד .ןײגסױרַא טינ ריא טלָאז --- ,ןײגוצסױרַא --

 ןמיס ןיימ ןוא םיטש ןיימ ןרעהרעד טינ טעװ ריא טענַאװ זיב גנַאל ױזַא טציז .ןרַאנ

 !?ןײגסױרַא

 ךיז ןרעקוצקירוצ ןביוהעגנָא ןבָאה ,עיצקַא רעד ןופ עדנע רעד ךָאנ ,טנװֶא ןיא

 .ּתוחּפשמ ערעייז טימ רעטעברַא-ָאדנַאמָאק יד ָאטעג ןיא

 ,ךיילב ,ןריורפרַאפ ,ענילַאמ רעד ןופ סױרַא עלַא ןענעז טכַאנ ייב טעּפש

 .ןכָארבעצ !
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 ;טליײצרעד ןבָאה ייז
 טּפַאלקעג .ענילַאמ עמַאס ןבענ ןעוועג ,ןשטייד יד ָאד ןעמוקעג ןענעז סע --

 טקרעמַאב טינרָאג רעבָא ןבָאה ייז .ןלַאפעגסױרַא המשנ יד זיא זנוא .טנַאװ ןיא

 = == -- .ענילַאמ עטוג ַא זיאס .קעװַא ןוא
 טלייצרעד ןוא ןעקנורטעג ןעמַאזוצ עלַא טָאה ןעמ-.ייט טכָאקעגפיוא ןבָאה רימ

 ןבָאה ערעדנַא ייב ןוא ,טלייצרעד ,ןסעגעג טָאה ןעמ .גָאט רעד ןפָאלרַאפ זיא'ס יו

 ו ,גנונַאּפש רעשיאעוורענ רעטבעלרעביא ןופ טלסיירטעג טנעה יד

 ,טיוט םוצ ןדיי טנזיוט ףניפ ָאטעג ןופ טריפעגסיורַא ןעמ טָאה גָאט םענעי ןיא

 ,סרעטומ ,סרעטָאפ עשימותי ענעבילבעג"בעל יד ןענעז סנגרָאמוצ ףיוא
 ,טעברַא רעד וצ רעדיװ קעװַא טימעג ןכָארבעצ ַא טימ --- ,תונמלא ןוא םינמלא

 וצ ןבעלרעד ןוא ןבעלכרוד רַאפ בעל ןרַאפ ףמַאק ןכעלגעט-גָאט םוצ רעדיוו
 -- -- .ףוס ןרעטצניפ סשטייד םעד ןעז

 נעט עלעג יירד יד

 ןשטייד יד זַא ,טסואוועג ןבָאה עלַא .טײקטנַאּפשעג ןיא ךָאו ַא רעבירַא זיא'ס

 רעיז טױל טפרַאדַאב ןבָאה יז ליפיוו ,ליפיוזַא ןריפוצסױרַא ןזיוװַאב טינ ןבָאה

 ערעטיײוו ַא ךָאנ ךיז טיירג סע זַא ;טסואוועג ןבָאה עלַא -- ןריפסורַא ןובשח

 ןענעז ךס ַא .םידגב יד ןיא ןָאטעגנָא ןפָאלשעג טכענ יד ןיא ןבָאה ןשטנעמ .עיצקַא

 טָאה ןעמ .ןשינעעשעג יד ןטרַאװּפָא טרָאד ןסָאלשַאב ןוא סענילַאמ יד ןיא ןסעזעג

 -סיוא טנעמָאמ ןדַאיל ַא ןעק עיצקַא יד זַא ,טרַאװרעד טָאה ןעמ ,טכירעג ךיז

 : .ןכערב

 ,לַאמרָאנ יווװ ױזַא ןרָאװעג ןסיוא ןופ לייוורעד ןבעל סָאד זיא קיטייצכיילג ןוא

 .טכַארבעגניײירַא סעּפע ,"טריזינַאגרָאק טָאה ןעמ .טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג זיא ןעמ

 ןגירק וצ יזַא יו ,ןגעוו טכזעג טָאה ןעמ .זַײּפש ןגעק םידגב טשיוטעג טָאה ןעמ

 טָאה ןלוש יד ןיא .טריצודָארּפ ,טעברַאעג ןבָאה ןטלַאטשנַא-ָאטעג יד .ןייש ןלעג ַא

 .דרעװש רעד טגנעה סע עכלעוו ףיוא ,רעדניק יד טימ םידומיל יד טריפעג ןעמ

 ןיא רושזיד-טכַאנ ַא טַאהעג ךיא בָאה 1 .רעבמעווָאנ ןטירד ןפיוא טכַאנ יד

 ךימ טפור ןעמ .7 סַאג-עקצינדור ףיוא ,עירָאטַאלובמַא רעד ייב ,ףליה רעכיג רעד

 .ןייש ןעמָאנ ןטימ; רענייא ,עטיל ןופ טסיצילָאּפָאטעג ןשידיי ַא וצ םעצולּפ

 עכלעוו דיי טימ טלגנירעגמורַא זיא רע .לביטש ןיא םיא וצ ןײרַא םוק ךיא

 2 ןָאט וצ סָאװ ,טינ ןסייוו ןוא זָאלפליה םיא םורַא ןעייטש

 -סקע יד טריזילַארַאּפ םיא ייב ןענעז סע ,טסעפ לעטש'כ .םיא ךוזרעטנוא'כ

 .ןושל סָאד ןזייוולייט ךיוא יװ ,ןטעטימערט

 ?םעצולּפ םיא טימ ןעשעג זיא סָאװ עקימורַא יד גערפ'כ
5 : 

 ןיא ךימ טפור ,ןעוועג לּפטמ םיא טימ ךיז טָאה סָאװ ,טסיצילָאּפ רעשידיי ַא

 ;דוס ַא רימ טגָאז ןוא טייז ַא
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 טביוה גָאטרַאפ זַא ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןרָאװעג ןדלָאמעג זיא טשרָאקָא --

 יד טימ ןדיי עלַא ָאטעג ןופ ןריפסורַא טעװ ןעמ .עיצקַא עקיגָאטײרד ַא ןָא ךיז

 עשידיי יד .רַָאנָאפ ןייק ןקיש ןעמ טעװ עקירעביא עלַא ןוא -- ןענייש עלעג

 ,ןדיי ענעטלַאהַאב יד ןכוזסיוא ןפרַאד ס"ס ןופ גנוכַאװַאב רעטנוא טעװ יײצילָאּפ

 לקַאװו ַא ךיז רע טָאה ,לעפַאב םעד טרעהרעד טָאה ןייש יװ .סענילַאמ ןסיידפיוא

 -- -- -- .ןרָאװעג טריזילַארַאּפ ןוא ןלַאפעג ,ןָאטעג

 ַא ךרוד רימ טפיול ,ךיז טיירג סע סָאװ ,בוטש ןיא ןגָאזנָא ףרַאד ןעמ --

 -סיורַא עקידנגנירד ץלַא םוקַאב ךיא לייוו ,ןייג טינ בוטש ןיא ןעק ךיא רעבָא ,קנַאדעג

 ,ףיוה רעזנוא ןבענ טַארוקַא ךיא ןיב טכַאנייב ייווצ .עקנַארק ןוא עטשלחעג וצ ןעגנופור

 ןענעז עלַא :ךיא ןיפעג בוטש ןיא .ןגָאזנָא עדרַאסנַאמ רעזנוא ןַיא ןיײרַא ְךיִז ּפַאכ

 ךיז ןטיירג עלַא ,ךעלקעּפ טכַאמ ןעמ ,העידי יד ןעגנַאגרעד ןיוש זיא סע .ךַאװ

 ןזיּפש 'סעּפע ןופ עלעקעפ ןײלק ַא טימ רענייא רעדעי ,ענילַאמ רעד ןיא ןייג

 ,םידגב עטסקיטיינ ןוא

 יִׁש

 -- .ָאטעג ןיא גנוגעװַאב-לבריוועג ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה גָאטרַאפ ןעיורג ןטימ

 ןפרַאד ןעלטעצ עיולב יד טימ ןענייש עלעג עלַא :ןרָאװעג טנדרָארַאפ זיא'ס

 -ָאטעג ןופ ןּפורג ןיא רעדָא סָאדנַאמָאק ערעייז ןיא ,זייװהחּפשמ ןלעטשסיוא ךיז

 טייג ןעמ .טָאה רע סָאװ ,ץלַא טימ ךיז טימ טמענ רענייא רעדעי .עטלעטשעגנָא

 ןשיווצ ןבָאה ערעדנַא) .געט יירד ףיוא ייווצ רעמונ ָאטעג םענעזעוועג ןיא רעבירַא

 עכלעוו ,ײצילָאּפ עּפורג ַא רָאנ טביילב סע .(..קידנעטש ףיוא זַא ,טלמרומעג ךיז

 ןעניפעג ןלעװ ייז ביוא ,ןענייש טימ וליפא ,ערעדנַא עלַא .עיצקַא יד ןריפכרוד טעוו

 -- .ןרעוו טריפעגסיורַא ןלעװ ,סנייא רעמונ ָאטעג ןיא ןרעוו

 ןיש רעכיג סָאװ טלָאװעג ןבָאה ןשטנעמ .גנַארדעג ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 ןיז טעװ ןעמ ביוא רשפא .,סייוו רעוו .עיצקַא רעד ברע ,ָאטעג םעד ןזָאלרַאפ

 ןרידיוקיל ןוא סרעניוװטיל ןוא טייל-ס"ס יד ןעמוקנָא ךָאנ ןענעק ,עטצעל יד

 .ןענייש עסייוו יד טימ ןעמַאזוצ

 ןייגנײרַא ןופ גָאט ןיא יו ,ךעלקעּפ ןוא קעּפ טימ ןדָאלַאב ןעגנַאגעג זיא ןעמ

 ךיז ןערַאטס תוחּפשמ .ךעלעגעוו ןיא רעדניק טריפעג ןבָאה ערעדנַא .ָאטעג ןיא

 רעד .רעקרַאטש ץלַא םָארטש-ןשטנעמ רעד רעבָא טייג סע .ןעמַאזוצ ךיז ןלַאה וצ

 -רַאפ ןרעוו ךעלסעג עגנע יד .תורוש יד טסיירעצ ,ןּפורג יד טּפוטשעצ םָארטש-ןשטנעמ

 ןטייו ןופ ךיא עז עסַאמ רעד ןיא .קירוצ טינ ןוא --- סיוארָאפ ןייג טינ .טּפָארּפ

 יז .קעּפ טימ ןדָאלַאב ןענעז יורפ ןייז ןוא רע .טשואירַאפ רעייז קַארוב רָאטקָאד

 טרעוו סָאװ ,עלעגעוו-גניליווצ:רעדניק ַא ןיא רעדניק עניילק ייווצ ערעייז ןריפ

 -גניליוצ עשירעדניק סָאד ןסירעגּפָא טרעוו דלַאב .םלוע ןופ ןגָארטעג ,טּפוטשעג

 -ןשטנעמ ןשינַאּפ ןכרוד ןרעוװ ןגָארטעג טעוו'ס ןוא ..ןרעטלע יד ןופ עלעגעוו

 ...םָארטש

 ערעייז רעטנוא ןפרַאװ ןרעטלע ,גנַארדעג רעסיורג ַא זיא לָאטיּפש-ָאטעג םייב ןוא

 ,טינ ביוא ןוא --- דניק סָאד ןעניפעגּפָא יז ןלעװ ,ןבעל ןביילב ןלעװ ייז ביוא .רעדניק

 לארשי רבח ןיימ ףלעה ךיא .לָאטיּפש-ָאטעג ןופ החגשה רעד ףיוא סע טביילב

 ןֶָא רימ טגָאז רע .דניק ןייז ןפרַאװרעטנוא ןַאטיוועל
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 רעמָאט .לטניּפ ןיורב ַא דניק םייב ָאד זיא ּפיר ןטפלעווצ םייב ,קנעדעג --

 ןבעג גנוטכַא ןוא דניק סָאד ןכוזפיוא וטסלָאז ,ןעמענוצ ךימ טעװ ןעמ

 .ענילַאמ רעד ןיא זנוא וצ ןַאטיװעל לארשי ןיירַא ריפ ךיא

 עיצקעלעס ןופ העש ןיא

 בקעי טנַאדנעמָאק-ָאטעג רעד .6 סַאג -עקצינדור ,טַאר-ןדיי ןופ ףיוה ןפיוא

 רעטעברַא יד סיוא טלעטש ײצילָאּפ-ָאײעג עשידיי יד .עלָארטנָאק ַא ךריד טריפ סנעג

 .תורוש ןיא טלײטעצ טרעוװ עּפֹורג עדעי .ןּפירג ןיא ןצקַאטשנַא-ָאטעג יד ןיפ

 ענייז ןטייז עדייב ןופ ןוא ,ןייש ןלעג ןופ רעציזַאב רעד ,ןטימניא :הרוש עדעי

 .ןעלטעצ עיולב ןופ רעציזַאב ,רעדגיק ייווצ ןוא יורפ ,רעדילגטימ-החּפשמ

 עלעטרעג םעד םורַא .עלעטרעג ַא ךיז טניפעג טַאר-ןדיי ןופ ףיוה ןטימניא

 יד ןענעז טציא .עיזַאנמיג-לַאער רעשידיי רעד ןופ רעדניק יד ןליּפש לָאמַא ןגעלפ

 רעד ,םיוב רעטלַא ןַא רָאנ טייטש סע .ןדנואוושרַאפ זָארג סָאד ,ןטערטעצ ןעמולב

 -- .לָאמַא ןופ ןורכז ַא יװ ,ָאטעג ןיא םיוב רענלצנייא

 ,גנונעדרָא ןיא ןענעז ןענייש יד ןעמעוו ייב ,יד ןזָאלעגנײרַא ןרעװ עלעטרעג ןיא

 ,לרוג ןקידרעטייוו רעייז ףיוא ןטרָאװ ןוא תורוש ןיא ןטרָאד ןעייטש ייז

 ןשיוװצ ןוא עלעטרעג םעד ןשיווצ טייטש ,טנַאדנעמָאק-ָאטעג רעד ,סנעג בקעי

 זיא רע .עדַאליפעד רעדיוש ַא ףיוא יו ,םיא וצ טרישרַאמ רעכלעוו ,םלוע םעד

 ערעכעה עקינייא ןעייטש םיא ןבענ .יײצילָאּפ-ָאטעג רעשידיי טימ טלגנירעגמורא

 וצ רָאנ ךיז ןקוק ייז .עיצַאגערגעס רעד ןיא ליײטנָא טשינ ןעמענ ייז .טייל-ס"ס

 ..םיא ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ ייז .סנעג בקעי ךרוד טריפ עיצַאגערגעס יד

 יד ןקעטש ןטימ טלײצ רע .טנַאה ןיא ןקעטש ןסיורג ַא טלַאה סנעג בקעי

 יד ןיא ןעלטעצ עיולב יד ןוא ןענייש עלעג יד טימ םיא ייברַאפ ןעייג תוחּפשמ

 -ט:טבשִה

 ןוא ,"דניק -- דניק -- רעטומ רעטָאפ -- ריפ ,יירד ,ייווצ ,סנייא, :טלייצ רע

 7 .עּפורג ךָאנ עּכורג ױזַא .עלעטרעג ןיא ןײרַא טזָאל

 ִּש

 ױרפ ןַאמ ןשטנעמ ףניפ- ןופ הרוש ַא טײג סע :רימ רַאפ תורוש טכַא טימ

 .ןייז ָאד טעװ סָאװ :ץרַאה סָאד טּפַאלק ןעמעלַא ייב .רעדניק יירד ןוא

 -ףלעווצ ַא ,דניק עטירד סָאד ."דניק ,דניק ,רעטומ ,רעטָאפ; :טלייצ סנעג בקעי

 ןקעטש ןטימ םיא טגָאלש רע .הרוש רעד ןופ סױרַא רע טפרַאװ ,עלעגניי קירָאי

 .עצײלּפ רעד רעביא

 רעטומ יד ,רעטָאפ םעד רע טבייוט עציײלּפ רעד רעביא ןקעטש ןטימ

 ןיא ּפָא רע טביירט דניק עטירד סָאד .ןײרַא עלעטרעג ןיא רעדניק ייווצ יד ןוא
 -- -- -- .טייז ַא

 :טרעמָאירַאפ ןוא טנעה יד ןכָארברַאפ ,עלעטרעג ןיא החּפשמ יד טייטש

 -- - -- ףסנעג ביליצ ,ןדיי בילוצ ,דניק סָאד ןריולרַאפ ---

 וצ רעניא .ןעיײג סָאװ ,תורוש יד טשרעהַאב סעכ רעזָאלטכַאמ רעדליװ ַא

 :טעשטּפעש ןרעדנַא םעד
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 !רעדרעמ רעשידיי ַא זיא סנעג --

 ! רעטעררַאפ ַא --

4 

 ןוא רעטומ ַא ,עטַאט ַא -- הרוש ַא טייג סע :רימ רַאפ תורוש עכעלטע טָא ןוא

 ,דניק ןייא

 ןוא -- דניק -- יירד .רעטומ --- ייווצ .רעטָאפ -- סנייא :טלייצ סנעג בקעי

 : :רעטָאפ ןפיוא טיירש

 -- ?דניק טייווצ ןייד ןריולרַאפ וטסָאה ואוו ,רענייא ּפמול וד ---

 :עלמרומ וצ ןָא טביוה רעטָאפ רעד

 -- -- -- רָאנ בָאה ךיא .דניק טייווצ ןייק טינ בָאה ךיא ---

 ןקור ןרעביא ןקעטש ןטימ םיא טיג רע .ןרעפטנע טינ םיא טזָאל סנעג בקעי

 ..למוט ַא ,יירשעג ַא

 ןופ זלַאה ןרַאפ ןקעטש ןופ לטנעה ןטימ סנעג בקעי ןָא טּפַאכ למוט ןטימ ןיא

 -- הרוש רעד ןופ טּפוטשעגסױרַא רעירפ טָאה רע ןכלעװ ,לגניי ןקירָאי-ףלעװצ

 :רעדיװ טיירש רע ןוא החּפשמ רעד וצ ,ןטרעפ ַא סלַא ,וצ םיא טפרַאװ

 דניק ןייד וטסלָאז ,שּפט ,לָאמַאכָאנ .דניק ןייד זיא טָא ,רענייא ּפמול וד --

 ! ךרילרַאפ טינ

 .עלעטרעג ןיא החּפשמ רעטנַאקַאבמוא רעד טימ ןיירַא טרישרַאמ דניק סָאד

 -- -- -- .טעװעטַארעג זיא רע

 :תורוש יד ןשיװצ טייג למרומעג ַא

 .עלעגניי סָאד טעװעטַארעג טָאה סנעג --

 ,דיי ַא טרָאפ זיא סנעג --

 ..תומשנ ייוצ טָאה סנעג --

 ..שינעטער ַא זיא סנעג --

= 
 רעטסעווש יד) דע-ָאט ןיימ ,יורפ ןיימ ,ךיא ,ןעייג רימ ,הרושי ןיימ זיא טָא ןוא

 לבריוועג ןופ למוט ןיא זיא סָאװ ,םותי ַא ,דניק זָאלנרעטלע ןַא ןוא ,(הרפש

 :ןעירשעג ןוא טנַאה ןיא עלעטעצ םעיולב םענענופעג ַא טימ ןפָאלעג

 -- ?עטַאט ןיימ ןרעוו ליוו רעוו ןדַי ?רעדניק ןייק טינ טָאה רעוו ,ןדיי --

 ןעמַאװצ ןענעז רימ ןוא .טנעמָאמ ַא ףיוא -- עטַאט ןייז ןרָאװעג ךיא ןיב
 .עלעטרעג ןיא ןײרַא

: 6 
 ןופ רעיט םוצ ,סַאגירעקצינדור ךרוד טריפעג זנוא ןעמ טָאה עלעטרעג ןופ

 א .ָאטעג

 רעד ייב .עקידנרידיצעד ַא ,ערעגנערטש ַא ,עלָארטנָאק ַא רעדיו רעיוט םייב

 טייל-ס"ס ןופ בַאטש רעצנַאג 'ַא ןוא ײצילָאּפ-ָאטעג עשידיי ,סנעג בקעי עלָארטנָאק
 .סרענלעז עשיווטיל ןוא

 ..תומי ימ -- היחי ימ .עיזיצעד עטצעל יד רָאפ טמוק ָאד טָא

 ,ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ ךעלעמַאּפ .ענייא ךָאנ ענייא .תורוש יד ןעייג סע

 .רעדניק ןוא רעדירב ענעגייא ןופ היול רעד וצ ,עיצקעלעס רעסיורג עד וצ

 יש
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 : ןעשטּפעש ַא ךיא רעה תורוש יד ןופ

 עקידיירפ ןיא ,סַאג רעבלעז רעד ףיוא ...לָאמַא ןְעגנַאגעג רימ ןענעז ָאד טָא --

 יד ןבעל לָאז :ןעירשעג ןבָאה רימ ,עיצַארטסנָאמעדיײַאמ רעטשרע רעד וצ ןעייר

 : ...טפַאשרעדירב-רעקלעפ

 -ס"ס רעשטייד רעד :רעיוט םייב טפַאשרעדירב-רעקלעפ יד יז טייטש טָא --

 ןעמענ ייז .טסיצילָאּפ-ָאטעג רעשידי רעד ןוא -- רענלעז רעשיווטיל רעד ,ןַאמ

 ףיוא ןעייטש סָאװ ,ןקַאילָאּפ םינומה ןענעז סרעקוקוצ יד ןוא ...עדַאליפעד יד ףיוא

 ..טפַאשרעדירב-רעקלעפ יד ןבעל לָאז .קילגמוא רעזנוא ףיוא ןטרַאװ ןוא ןסַאג יד

 -- -= -- !טּפַאשרעדירב ןיא ,רעקלעפ ןיא ןביולג םעד ןריולרַאפ וטסָאה ---

 -- ףןעגנַאגעג תורוש יד ןענעז סע .טרעהעג טינ ןיוש ךיא בָאה רעפטנע םעד

 יש

 ףעגנַאגעג ןעגנַאגעג .עיצקעלעס רעד וצ ןעגנַאגעג תורוש ןיא ןענעז רימ

 ךיא -- ןסַאג ןופ שיור ןיא ןוא ,עליטש ןהעש ןיא .טנייה ךָאנ סָאד עז ךיא

 -- -- -- ןבעל ןוא טיוט ןופ שרַאמ םענעי רעזנוא ,גנַאג רעזנוא עז

 יש

 ןרישרַאמ ןזומ תוחּפשמ עלַא .םעטסיס ַא טרילוגער זיא ָאטעג ןופ רעיוט םייב

 :גנונעדרָא רעקידנגלָאפ טיול

 ,לטעצ ןעיולב ןטימ דניק רעגניי (א

 ,לטעצ ןעיולב ןטַימ דניק רעטלע (ב
 ,לטעצ ןעיולב ןטימ --- יורפ (ג

 .ןייש ןלעג ןטימ -- ןַאמ רעד (ד

 .ןייש ןלעג ריא טימ יורפ יד -- לטעצ ןעיולב ןטימ ןַאמ רעד -- לעוטנעווע)

 יש

 ןרָאלק טינ ַא ןיא ןיליירפ ַא ןַאד .דניק קירָאי-סקעז ַא :הרוש ַא טרישרַאמ טָא

 ,רערעמ ךָאנ רשפא ןוא ,קיצנַאװצ ןוא עכעלטע רשפא ,רָאי ןצכַא רשפא ,רעטלע

 סנַאמ םעד ןופ רעטסעווש יד זיא יז ,גנוי ןעזוצסיוא ידכב ,טעדיילקעג ץרוק זיא יז

 .רעטכָאט ַא סלַא ןבירשרַאפ ,ןירעגעווש ןייז ,יורפ

 .קיצנַָאװצ ןוא טכַא רָאי ַא ךרע ןַא יורפ ַא ,בייוו סָאד טייג ןַאד

 .קיסיירד ןוא ייווצ רָאי ַא ךרע ןַא ,ןַאמ רעד טייג ןַאד

 ןצכעז ןופ רעטלע זיא ןיליירפ סָאד זַא ,ךיז ןּפַאכ רעיוט םייב טייל-ס"ס יד

 עכעלטע זיא יז ןענעקסּפ ןוא וצ ךיז ןקוק ,ןרילָארטנָאק ,ּפָא יז ןטלַאה ייז .רָאי

 טרישרַאמ סָאװ .ןַאמ םעד ןופ דניק סלַא טינ יז ןענעקרענַא ליז ,רָאי קיצנַאװצ ןוא

 רעד ןופ ןפרָאװעגסױרַא טרעוו בייוו עתמא סָאד .יורפ ןייז סלַא רָאנ ,רעטצעל רעד

 ...רַאנָאּפ ןייק ןענייש עסייוו יד טלמַאז ןעמ ואוו ,לפיוה ַא ןיא הרוש

 סָאד ,דניק עקירָאי-סקעז סָאד -- ןָאזרעּפ יירד רָאנ ךרוד ןזָאל טייל-ס"ס יד

 ןַאמ םעד ןוא --- ןיליירפ

 .רעטסעווש ריא ןופ ןבעל סָאד ןעװעטַאר םייב -- ןברק ַא ןלַאפעג זיא יורפ יד

 -- -- -- רעטייוו ןעייר יד ןרישרַאמ סע ןוא
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 2 א -- ןעייר יד ןרישרַאמ סע
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 ןעיולב ןטימ רעטומ רעייז ןוא ,ןעלטעצ עיולב יד טימ רעדניק ייווצ .ןעייג סע

 -- -- -- ןייש ןלעג ןטימ רעטָאפ רעייז ןוא .לטעצ

 לטעצ ןעיולב ַא טימ יורפ ַא טקרעמַאבמוא סעּפע סױרַא ךיז טשטילג סע

 -ופעג ַא ?לטעצ ןעיולב םעד יז טָאה טענַאװ ןופ) הרוש ַא ןָא יורפ ַא ,טנַאה ןיא

 :שינעלמוט ַא טרעווס (?ןטכַאמעגכָאנ ַא ?םענענ

 ןַאמ ןייא ןוא ןעיורפ ייווצ ,רעדניק ייווצ .הרוש ןייא ןיא ןַאמ ףניפ ---

 -= -=- -- !?יורפ עתַּמא יד זיא רעוו

 ?סיוא ריא טימ ךיז ןעמ טהנעט יװ .למוט ַא

 ןעיירש ייז .ּפָאק ןרעביא ןשטנעמ ףניפ יד ןסיימש ןטורציּפש טימ טייל-ס"ס יד

 :ײצילָאּפ רעשידיי רעד וצ

 ..יורפ עקירעביא יד סױרַא טביירט .רעלענש ,גנונעדרָא טכַאמ ---

 :טיירש ןוא ייז טעלג ןוא רעדניק יד םורַא טמענ יורפ ענעפָאלעגנײרַא יד

 ..ןעמַאמ !ועייא ןופ ןדיישעצ ךייא ליוו ןעמ ,טעז ,רעדניק --

 טנפע .ןושל סָאד ןריולרַאפ ,טמוטשרַאפ ,טלמוטעצ טייטש עמַאמ עתמא יד

 -- -- -- .רעטרעוו ןייק סױרַא טינ ןעייג סע .ליומ סָאד

 :טיירש יורפ ענעּפָאלעגנײירַא יד -

 ..דיישעצ זנוא ליוו ןעמ ,רעדניק ףדיישעצ זנוא ליוו ןעמ ,טעז ,רעדניק -- א

 - ךעד ןופ גָאט ןיא רעיוט ָאטעג םייב עיצקעלעס יד

 (1947 רעבָאטקָא רעט24) ןענייש עלעג ןופ עיצקַא

 ן ו 1 ויז זַא ,ןייש ַא ןשטייד יד ראפ טזַײװ עלעגעוו-רעדניק ַא טימ די ַא

 .ןייש-סנבעל ןלעג ןיוז וצ ןבירשעגוצ זיא.,"למעצ רעיולב ; ַא ,הניק
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 זיא גָאט רעד .גנַאג םוצ ןטרַאװ תורוש יד .טריוורענעד ןרעוװ טייל-ס"ס יד

 ..רעלענש ...רעלענש ...ץרוק

 ןיא ץעז ַא טימ טרעװ יורפ עקידנגייוש יד .גנונעדרָא ןַא טכַאמעג טרעוו'ס

 .הרוש רעד ןופ טּפוטשעגסױרַא טסורב

 ןַאמ רעד ןוא יורפ עדמערפ יד ,רעדניק יד רעיוט ןכרוד ןרישרַאמ'ס

 .רַאנָאּפ ןייק ןייג טעװ סָאװ לפייה ןיא טּפונשעגנײרַא טרעוו רעטומ עטלמוטרַאפ יד

 1 + == טייקילענש רעקיצילב ַא ןיא רָאפ טמוק ץלַא סָאד

 -- .רעטייוו ןעייר יד ןרישרַאמ סע ןוא

 יש

 .ןייגכרוד ךיא ףרַאד דלַאב

 ןיימ ןופ רָאי טכַא טימ םיוק רעגניי זיא רעטסעווש ןיימ :םורַא ךימ קוק ךיא

 רשפא ןוא !רעטכָאט ןייק טינ זיא'ס זַא ,ןענעקרעד טעװ ןעמ ?ןעמ טוט סָאװ .יורפ

 .ּפָאק ןפיוא לכיט-רעדניק ַא ןוא לדיילק-רעדניק ַא ךָאד טגָארט יז ?ןעגנילעג טעװ

 ?ןייגכרוד סע טעװ רשפא

 יד ,ןעזוצסיוא רעטלע ידכב ,ּפָאק ןרעביא עקליײשטַאפ ַא טגָארט יורפ ןיימ

 ?ןעמַאמ ַא ןופ ןעזסיוא ןַא ןיוש יז טָאה .טמעקרַאפ טינ רָאה

 ןוא .טריזַאר טינ ןיב ךיא סָאװ ,טוג זיא'ס ..?עטַאט ַא יו ןעזסיוא ךיא לעװ

 ַא סרעטסעווש ןיימ יוװ ,סיוא ךיא עז ױזַא ,ָאי .ןזָאלרַאפ ךיא בָאה סעסנָאװ ךיוא

 ..?ןייגכרוד סע טעוװ רשפא ...עטַאט

 עלַא רימ ןלעװ רשפא ןוא ..ןייגכרוד רעכיז טעװ ,לגניי סָאד ,רעטרעפ רעד

 ...?ןלַאפכרוד ןעמַאזוצ

 :סעיצקורטסניא עטצעל יד ןָא גָאז ךיא

 יד ןסיירעצ טינ טזָאל .רעכיז טרישרַאמ .טינ ךיז טלמוטעצ .ךיז טלַאה ---

 ..ריפ .יד ןופ ליר

 .ןשטייד .סרעניווטיל .יײצילָאּפ .סייוו .סנעג בקעי .רעיוט םייב

 -- -- -- םוהת םענעּפָא ןַא רַאפ ייג ךיא

 -- -- -= .רעיוט ןרעסיוא ןיוש ןענעז רימ .טנעקרעד טינ .ןעגנַאגעגכרוד

 -- -- .רעטייוו ןעייר יד ןרישרַאמ סע ןוא

 טָאטש .ןופ ןסַאג יד ףיוא

 עשיווטיל טרעדנוה רָאּפ ַא ןופ רעילַאּפש ַא ךרוד רימ ןעייג רעיוט ןרעסיוא

 .געוו ןופ ןפיול וטינ לָאז ןעמ הרימש ַא .סיפ יד ןיב ּפָאק ןופ טנּפָאװַאב ,סרענלעז

 ,ןגיוא עשהיח :סרענלעז עשיווטיל יד ןופ רעמינּפ יד ןורכז ןיא ךיז טצירקרַאפימ

 -טסבלעז עלַאטורב .ןעזסיוא רעּפמעט .רעמינּפ ערוכש .טולב טימ ענעפָאלעגנָא

 -- -- -- .ענפָאװַאבמוא זנוא ןגעק -- קרַאטש ןענעז ייז .קרַאטש ןענעז ייז .טייקרעכיז

 ,ביור רעייז רעביא רַאנָאפ ןיא עיצוקעזקע יד ןריפסיוא דלַאב סָאד ןלעװ ייז

 ,ָאטעג ןיא ןּפַאכ ןלעוו ייז סָאװ

 - == == == ןעקנירט ןוא ,ןעקנירט ןֹוא -- ןסיש ןוא -- ןעקנירט ןלעװ ייז

 .סַאג רעטיירב ףיוא זױהטָאר .רענליוו ןופ גנוטכיר רעד וצ סיורָאפ ןעייג רימ

 יש
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 רענָאיּפ ַא ןעוועג ,לגניי רעדָארָאגװָאנ ַא) ןוז ןיימ ןרָאװעג זיא סָאװ ,למותי סָאד

 : :ליטש רימ טגָאז ןוא ןעמַאוצ טזיירּפש (ןטעיווָאס יד ןופ טייצ ןיא

 סרענלעז עשיווטיל עקיבלעז יד ןלעװ ןטעיוװָאס יד ןעמוק ןלעוװ סע זַא ןוא --

 -- -- -- ןענָאפ עטיור ןגָארט

 :עלעגניי םעד ךיא גָאז

 ?ןענָאפ עטיור ןגָארט ןלעװ ייז זַא טוג זיא ---

 'ו :עלעגניי סָאד רימ טרעפטנע

 ..רעבָא ,ןסקיב יו רעסעב זיא ןענָאפ --

 : ?דניק ןיימ סָאװ רעבָא ---

 -- -- -- סרעדרעמ ערעייז טימ ןָאפ ןייא רעטנוא ןייג ןַאד ןלעװ ןדיי רעבָא ---

 ..סרעדרעמ ךָאד ןענעז סרעניווטיל עלַא טינ --

 ןוא רעניווטיל ַא רימ ןבענ ןייג טעװ סע ?ןענעקרעד ןעמ טעװ יו ָאט --

 -- -- -- ףטַאט ןיימ ןסָאשרעד רָאג טָאה רע זַא ,ןייז ןעק סע ןּױא ,ןעגניז

 יש

 עלעטרעג םעד ייברַאפ .סעצײלּפ יד ףיוא קעּפ יד טימ ןעייר ןיא ןעייג רימ

 'ו ."רעמערטש; רענעזעוועג) ?ָאניזַאק , ָאניק םעד ייברַאפ ,סַאג-רעטיירב ןופ

 ןוא רענעמ עשיליוּפ ןוא עשיווטיל רעטרעדנוה טימ טקעדַאב ןרַאוטָארט יד

 עשיליוּפ עגנוי ,ּפָאק ןטימ שינָאריא ןעלקָאש ערעדנַא ,םתס ןקוק עקינייא .ןעיורפ

 :ןעיירעפייפ טימ ףיוא זנוא ןעמענ ךעלגניי

 -- !ישזדישז !ישזדישז --

 ּפָארַא טלַאפ ,זנוא רַאפ תורוש רָאּפ ַא טימ ,סרערישרַאמ יד ןופ םענייא ייב

 .לקעּפ ןייז ןביוהוצפיוא ןייא ךיז טגיוב רע .ךיז טישעצ ןוא לקעּפ ןייז געוו ןיא

 ןייז ןופ לקעּפ סָאד דיי םעד ייב סױרַא טסייר ןוא קַאילָאּפ ַא רעטנוא טפיול'ס

 : :טיירש דיי רעד .לגנַארעג ַא ןָא ךיז טביוה סע .טנַאה

 .טנַאה ןייז ןופ לקעּפ סָאד דיי םעד סױרַא טסייר ןוא קַאילָאּפ ַא רעטנוא טפיול'ס

 :טיירש דיי רעד ,לגנַארעג ַא ןָא ךיז טביוה סע

 .סטוג ןוא בָאה עטצעל ןיימ זיא'ס ,ּפָא זָאל --

 ?ץלַא סָאד וטספרַאד סָאװ ךָאנ .טיוט םוצ ייס יוװ ייס ךָאד טסייג וד ,דישז ---

 -- .גרַאק וטסיב טיוט ןרַאפ וליפא ,דישז רעקיריג וד

 :ךיז טלגנַאָר סָאװ ,םעד וצ טיירש ןוא קַאילָאּפ א וצ טפיול סע

 !?טינ ךיז וטסמעש יװ ,ןַאפעטס ---

 :טיירש ןוא רַאוטָארט ןפיוא קירוצ טייג ןַאפעטס

 ,קילָאטַאק ַא ,רימ וטסליוו טיוט ןרַאפ וליפא ,דיי רעגרַאק וד --

 טרַאװ טוט רעד !לקעּפ ןייד טימ ךיז טלַאה ,ךיז טלַאה .ןכַאז ענייד ןבעגּפָא טינ

 .."יס יוװ ייס ריד ףיוא

 -- .רעטייוו ןרישרַאמ רימ ןוא

 ַא ,קַאילָאּפ

 יש

 רענרעצליה ַא סַאג ןטימ ןיא .סַאג רעזעלג רעד וצ רימ ןגיוברַאפ םעצולּפ

 .רעיוט
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 :תורוש יד ךרוד טפיול למרומעג א

 יייוצ רעמונ ָאטעג םענעזעוועג ןיא זנוא טריפ ןעמ

 תוברוח ןיא סַאג עשטייד

 יױוװצ רעמונ ָאטעג ןפיוא קילב ַא

 ָאטעג ןטייווצ ןיא

 ןיא ןײרַא רימ ןעײג -- סעצײלּפ יד ףיױא קעּפ טימ ,תורוש ןיא ,תורוש ןיא

 ,ייווצ רעמונ ָאטעג
 ּפָא טגנילק סע .רעטצנעפ יד ןופ טינ רענייק ךיז טעז סע ,ןסַאג יד טסוּפ

 -- .טױט ןופ ןטָאש רעד ץלַא ףיױא ָאד טגנעה סע .םיטש עדעי

 ַא ןיא ךיז טצעזַאב עּפורג עדעי .רעזייה עטסיוו יד רעביא ךיז ןטישעצ רימ

 יירד ףיוא זַא ,ןגָאז ערעדנַא ?גנַאל יו ףיוא .לַאפוצ רעד יז טגנערב סע ואוו ,רעמיצ

 רעד ןייז טעו ָאד .ןעניואוו ןביילב ןיוש ןעמ טעוװ ָאד זַא ,ןגָאז ערעדנַא .געט

 ,רַאנָאפ ןייק זנוא ןריפ ןעמ טעװ ןענַאד ןופ זַא --- ןגָאז עקידהרוחש-הרמ .ָאטעג

 ייוצ רעמונ ָאטעג ןופ רעניואווניא עקידרעירפ יד טריפעג טָאה ןעמ ואוו

 יש ו

 ,זיױלק ַא ןופ תונכשב טַארוקַא ךיז טניפעג רעמיצ רעזנוא

 צנייא ןעוועג זיא ָאד זַא ,ךעלנײשרַאו .ברחומו בורח .זיולק ןיא ןײרַא ייג'כ

 רעמונ ָאטעג ןופ גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעשידיי רעד ןופ ןטלַאטשנַא-טּפיױה יד ןופ

 ךָאנ .ןעמָאלּפיד .סערוטַאמ .ןעגנוקיטעטשַאב ,ןטנעמוקָאד ךיז ןרעגלַאװ ָאד ,ייווצ

 1 ?טלמַאזעג ָאד ץלַא סָאד ןעמ טָאה סָאװ

 .םירפס עטלַא ןוא תוליגמ ,תורות-ירפס ענעסירעצ דרע רעד ףיוא ןגיל'ס

 טפעה ַא ןוא .סמייח-ץע ענעכָארבעצ טימ ךעלעטנעמ-הרות-רפס ךיז ןרעגלַאוװ'ס

 -רעביא ןַא טימ ריּפַאּפ ןגיוב ַא ןוא ."ןלָאקָאטָארּפפ טפירשפיוא ןשידיי ַא טימ

 -- ןטרָאּפסַאּפ ןוא ."ייווצ רעמונ ָאטעג ןיפ םיריוטקָאד עשידיי ןופ המישר, טפירש
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 עשיטעיווָאס ,ןטרָאּפסַאּפ עשיווטיל ,ןטרָאּפסַאּפ עשילױּפ .ןטרָאּפסַאּפ -- ןטרָאּפסַאּפ

 -- -- -- ןטרָאּפסַאּפ

 -עג ןענעז ןדיי ןוא .עיצַארטסיגער ַא טריפעגכרוד ָאד טָאה ןעמ ,סיוא טזייוו

 ןזיײװַאב וצ ידכב ,ןרָאי יד ןזייװַאב וצ ידכב ,ןטרָאּפסַאּפ ערעייז ןגָארטעג ןוא ןעגנַאג

 -- -- -- ןבעל םוצ יואר ןענעז ייז זַא ,ןזייװַאב ,ןכַאפ ערעייז

 ַא ףיוא ביוה'כ ."תובבלה תבוח :ףיוא סנייא ביוה'כ .םירפס ךיז ןועגלַאוװ'ס

 סעּפע ןיא ,תורו:מ ךעלקיטש ,םירפס יד ןשיווצ ןוא .?םיכובנ הרומ,/ :סטייווצ

 -- .רָאּפ וצ טינ ,ךיש עכעלטע
 -- .םירפס ןוא .תורונמ ןוא .ךיש
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 ןעוועג זיא ָאד ,ייוצ רעמונ ָאטעג ןופ ךעלסעג יד ןעז וצ ידכב ,סױרַא ייג'כ

 ייוצ ןוא רערילעטסיד היח ,רעטסעװש ַא סעמַאמ ןיימ .החּפשמ ןיימ ןיפ לייט ַא

 ךעלדיימ יד :טלייצרעד רימ טָאה ןעמ .לגייפ ןוא הרפש ךעלדיימ עקירָאי-ןצכַא

 ןילַא ןעמַאמ יד רעבָא ןליוו ייז .ָאטעג ןופ ןפיולטנַא ,ןעװעטַאר טנעקעג ךיז ןבָאה

 .1941 רוּפכ-םוי געוו ןטצעל ןפיוא ןעמַאזיצ קעװַא ייז ןענעז -- .ןזָאל טינ

 ןטצעל ןופ רוּפש ַא ןעניפעג סעּפע ייז ןלעװ רשפא ,ןפיוה יד רעביא ןעייג ןדיי

 ,טימ ייז טימ ייג'כ .תוחּפשמ ענעדנואוושרַאפ ערעייז ןופ גנַאג ןטצעל ןופ ,םעטָא

 -- טלַאטשעג ַא סױרַא טכירק רעלעק ַא סעּפע ןופ םעצולּפ

 ףילדרעווס עינָאס --

 רעד תעשב !ייווצ רעמונ ָאטעג ןופ ךעלטשער יד ןופ ןיב'כ !ךיא ןיב סָאד ,ָאי --

 זַא ,רעטציא .טנייה זיב ןגעלעג ןוא .ענילַאמ ַא ןיא ךיז ןטלַאהַאב --- עיצַאדיוװקיל

 זיא סע :טניימעג בָאה'כ .סױרַא ךיא ןיב ,ןעמיטש עשידיי ,למוט ַא טרעהעג בָאה'כ

 ..ןעמיטש עשידיי רעדיוו .טלעוו ַא רעדיוו ,גירק סיוא ןיוש

 ריא טעוװ רשפא .זנוא טימ ךיז טלַאה רָאנ .גירק ךָאנ זיא גירק רעד ,עינָאס ---

 לטימ ַא סעּפע ןכוז ןלעוו רימ ןוא סנייא רעמונ ָאטעג ןיא ןײגרעבירַא ןעמַאזוצ

 ףייש ַא ןגירק וצ

 ..?ענילַאמ רעזנוא ןעז טליו ריא --

 ףטייוצ ַא ןיא ןײרַא ןעמ טייג םיא ןיפ .רעלעק ןיא ּפָארַא ןעייג רימ ןוא

 -- רעטערב יד רעדנַאנופ טקור ןעמ זַא .רעטערב עּפוק ַא טגיל רענייטש רעטניה

 עפורג ַא ,ןגעלעג ָאד ייז ןענעז רעניינש עטלַאק ,עטרַאה יד ףיוא .רעלעק ַא רעדיוו

 ןעמ סָאװ ,גָאט ןזיב ייוצ רעמונ ָאטעג ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ןופ --- ןַאמ טכַא ןופ

 -- -- -- .רעהַא טכַארבעג זנוא טָאה

 -- רעמע ןַא ןיא עטיירגעגוצ ,רעסַאװ לסיב ַא ןוא -- גָאט ַא סערַאכוס יירד

 | .זײּפש-גָאט רעד ןעוועג זיא סָאד

 -- ?רעטעּפש ןעוועג טלָאװ סָאװ --- זייּפש טַאהעג ייז ןבָאה געט סקעז ףיוא ךָאנ

 ?ןרעכיור וצ סָאװ ךיא בָאה רשפא ,טגערפ ענילַאמ רעֶד ןופ טכַא יד ןופ רענייא

 .םיא ביג'כ ןוא ןטערַאגיצ לקעּפ ַא טַארוקַא בָאה'כ

 טייטש רע .ָאטעג ןופ ךעלסעג יד ןיא ןַאמ ןעגנוי םעד עז ךיא .ןגרָאמ ף'וא

 .ןטערַאגיצ .טפיוקרַאפ ןוא

 רָאנ .טפיוקרַאפ רע טָאה ןטערַאגיצ עקיטכענ .החמש טימ רימ טלייצרעד רע
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 ,שיאעוורענ זיא םלוע רעד .זיירּפ ןטוג ַא ןעמונעג טָאה רע .טרעכיורעגסיוא ענייא

 : .ןרעכיור ליוו

 רעמונ ָאטעג ןיא ןשטנעמ םעד ןפָארטעג םיא ךיא בָאה רעטעּפש םישדח טימ

 1 סַאגַאקסלעװַאש גָאר ףיוא ןטערַאגיצ ןופ לבלעוועג ַא טַאהעג טָאה רע .סנייא

 ,סַאג-רעװעקטַאי גָאר ןוא

 0 יש

 רעקילדנעצ ןסַאג יד ףיוא טקרעמַאב ךיא בָאה גָאט ןבלעז ןופ ךשמ ןיא

 עיצַאדיװקיל רעד ןופ עטעװעטַארעג ,סענילַאמ יד ןופ ענעכָארקעגסױרַא ,ןשטנעמ

 ,ייווצ רעמונ ָאטעג ןופ

 יִש

 ןופ סױרַא ןוא ןייֵרַא טייג ײצילָאּפ-ָאטעג יו טקרעמַאב ךיא בָאה רעטעּפש

 5 .בוטש ַא
 .םלוע םעד ךיא גערפ -- ?סָאד זיא סָאװ ---

 ,גנונעדרָא יד ןטיה וצ ףיוא טקנוּפ ייצילָאּפ רעשידיי ַא טנפעעג ךִיז טָאה סע --

 רעיינ ַא .עטיל ןופ --- סַאװעל זיא סָאד -- םורַא ךיז .טיירד סָאװ ,ןַאמ רעגנ:וי רעד

 ,יײצילָאּפ רעד ןיא ?ןרעטש;

 סע  .,ײצילָאּפ- ָאטעג רעשידיי רעד ןשיװצ רעטיצ ַא ךרֹוד טפיול םעצולּפ

 ןקעטש ּןקיד ַא טימ ,עקטרוק רענרעדעל ַא ןיא ,דיי רעקיד ַא סעּפע ךיז טזייװַאב

 ּפָא םיא טיג סַאװעל .,?גנוטכַא; ףיֹוא ךיז ןלעטש טײל-ײצילָאּפ יד .טנַאה רעד ןיא

 .טעװעדלַאװעג ןוא טיירש ןַאמ רעקיד רעד .טרָאּפַאר ַא

 רענעזעוועג ַא .עקימורַא יד רימ ןרעלקרעד -- ענווָאק ןופ יפסכ זיא סָאד --

 ןיא טניד רע זַא ןעמ טגָאז טציא .שטיװָארבערעס ןעמָאנ ןטימ טסילַאנרושז

 .קילגמוא ןַא ,עיצקַא ןַא סעּפע .רָאפ טמוק ,ךיז טזײװַאב רע ןעוו .ָאּפַאטשעג

 ןכָארבעצ טָאה ןעמ .םערַאװ ןטרָאד ןיוש זיא'ס .עלעקניוו ןיימ וצ קירוצ ייג'כ

 .רעסַאװ ךיז טכָאק סע .ןוויױא םעד טצייה ןעמ ןוא ךעלקיטש ףיוא טקַאהעצ ,ריט ַא

 ,ןּפיורג לסיב ַא ןעמונעגטימ ךיוא טָאה ןעמ .ייט לסיב ַא ןייז טעװ .ָאד זיא ןירַאכַאס

 טעוו'ס ,לפעל ,סרעלעט ןענופעג ןעמ טָאה ןטעפוב ענעזָאלרַאפ ןיא .ּפוז ַא ןייז טעוװ

 ןעמעוו ןַאמ קיצנַאװצ עלַא .גָאטימ רעקידתופתוש זיא סע .ןסע וצ סָאװ טימ ןייז

 .ןעמַאזוצ ןסע ןלעװ ,רעמיצ ןיא טכַארבעגּפיונוצ טציא טָאה לרוג רעד
: = 

 ,דרע רעד ףיוא ,שיט ןפיוא טגיל ןעמ .ןפָאלש רימ ןלַאפ עלַא .טכַאנ טרעוו'ס

 ,רעמלַא ןטרעקעגרעביא ןַא ףיוא ,ןלוטש עטלעטשעגפיונוצ ףיוא

 ענלַאװַאז ףייא ענילַאמ רעד ןיא ןטרָאד ךיז טוט סָאװ .ןפָאלשניא טינ ןעק'כ

 : ?ןרענלע ע:יימ ןטלַאהַאב ןגיל סע ואוו ,44 סַאג

 ,ענרעבליז ַא .ףיוה םעד םורַא טלגניר רעכלעוו ,קינַאג ןפיוא סױרַא ייג'כ

 עקידנעייטש טייו טינ ןופ םימלצ ענעדלָאג רעביא .טכַאנ עליטש ,עקיטכיל ַא

 ןיא טיובעג זיא רעכלעוו ,ףיױה רעזנוא .הנבל עקיאור ַא טמיווש -- סרעטסיולק

 ,סָאטעג עכעלרעטלעלטימ יד ןופ טייצ רעד ןופ ךָאנ אמתסמ טמַאטש ןוא ןדַאנָאלָאק

 סנטָאש עצרַאװש טימ ןסירעגרעביא ,טייקיטכיל רעלופשינמייהעג ַא טימ ןסָאגַאב זיא

 ןפָאלש יז .ןעשטּפעש ןוא ךעלעקּפורג ןעייטש ןעלקניוו ןיא .ןדַאנָאלָאק יד ן'פ

 .טכַאנ "רעגרוברעטעּפ, ַא .ןענעייל שממ ןעק ןעמ זַא ,קיטכיל זיא'ס .טינ ךיוא
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 / .--..הנבל ןוא ,סנטָאש ןוא ,טייקיטכיל-רעבליז

 ,ץַאלּפ םעד טכיײלַאב יז .רַאנָאּפ ןיא ךיוא טציא אמתסמ טנייש יז ,הנבל יד --

 -- .בורג םוצ ןגָאי וצ טכייל זיא טייקיטכיל-ףושכ ריא ייב .רעבירג יד

 ןוא קנַאדעג ןיימ טנעייל סיוא טזייו ,קינַאג ןפיוא ךיוא טייטש סָאװ ,ןכש ַא

 :ליטש רימ טגָאז |

 ַא ןיא עטּפַאכעג ,עקיניימ זַא ,ןייז ןעק .הנבל רעד ףיוא ןהעש ןיוש קוק'כ --

 עייר רעד ףיוא טעקַאנ ןיוש ןטרַאװ ייז ,רַאנָאפ ןיא טציא ןיוש ןענעז ,ענילַאמ

 ןּפַאכסױרַא ריא ןופ ליוו ךיא .הנבל רעבלעז רעד ףיוא לָאמ ןטצעל םעד ןקוק ןוא

 .קילב ןטצעל רעייז

 .,טגייווש יז ,טעז יז ,טנייש יז ,טכייל יז :טלעוו יד יװ זיא יז רָאנ

 ּש

 ָאטעג ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,תועידי ןייגרעד ןביוהעגנָא ןבָאה ןגרָאמ ףיוא

 ,סנוויױא ןיא ,רעמעדיוב ףיוא ,סרעלעק ןיא ,סענילַאמ ךרוד ןלַאפ סע .סנייא רעמונ

 7 / . == .סנעמיוק ןיא

 ןוא .ָאטעג ןופ רעיוט םוצ ןדיי עטּפַאכעג סעױַקרַאּפ ךָאנ סעיטרַאּפ טריפ ןעמ

 ,יקשיקול הסיפת ןיא ןטרָאד ןופ
| : 

 ןוא ייוצ רעמונ ָאטעג ןופ ךעלסעג יד ןיא גָאט ןצנַאג ַא ןענַאטשעג ןעמ זיא

 .טסיצילָאּפ םענעמוקעגנָא ןַא ןופ העידי ַא סעּפע ףיוא טרַאװעג טָאה ןעמ

 סָאװ ,ןרעדנַא םעד רענייא ךיז טלייצרעד ןוא םירבח ןענַאטשעג ןענעז סע

 .יײז טרעטַאמ סע

 ןוא יורפ סלַא רעטומ ןייז ןביירשרַאפ טנעקעג טָאה ןייש ןלעג ַא טימ רוחב ַא

 יז ןעװעטַאר ןוא -- רעדניק סלַא סרעטסעווש ןוא ךעלרעדירב ענייז

 :עמעליד רעדליוו רעד רַאפ ןיוש רע טייטש ,רעטַאהעג הנותח ַא רעבָא רע זיא

 .ױרפ יד רעדָא רעטומ יד -- ןעװעטַאר ןעמעוו --

 ןטַאט םעד ןעװעטַאר טנעקעג טָאה ןייש ןלעג ַא טימ לדיימ ַא טרעקרַאפ ןוא

 .רעדניק סלַא רעטסעוװש-רעדירב ןוא (ןַאמ סלַא)

 םעד ףעװעטַאר ןעמעו הרירב ַא רַאפ יז טייטש ,עכַאהעג-הנוּתח ַא יז זיא

 ..?רעטָאפ םעד רעדָא ןַאמ

 םעניילק ַא ןעװעטַאר ןעמעוו :עגַארפ-טיוט-ןבעל יד טייטש עבלעז סָאד ןוא

 : ?דניק ענעגייא סָאד רעדָא רעטסעוװש ,רעדורב

 ןבעל סָאד טלייועג עלַא ןבָאה ,דניק ןוא רעטסעווש-רעדירב ןשיוװצ לרוג ןיא

 : ,דניק ןופ

 יד טלייועג עלַא טעמכ ןבָאה יורפ ןוא רעטומ ןשיװצ שיוטסיוא-לרוג ןיא

 : .יורפ

6 

 ֹו :טגָאז ןוא רעטנַאקַאבמוא ןַא רימ ןבענ ןענַאטשעג זיא

 ךָאד טלָאװ ,רוחב ַא ןעוועג טלָאוװכ .הנותח ןיימ ןופ העש יד טלישרַאפיכ --

 ןעמעוו רַאפ ןביולקסיוא ןיילַא טזומעג ךיא ּבָאה רעטציא .ןייר ןעוועג ןסיוועג ןיימ

 ןילַא ךיא לָאז ןעמעוו .רעטומ רעד רַאפ רעדָא יורפ רעד רַאפ -- ןבעל ןלייטרַאפ

 בָאה'כ ןוא ..רעטומ רעד רעדָא יורפ רעד -- לייטרוא-טיוט םעד ןבעגסױרַא

119 



 = ןעמַאמ רערעייט ןיימ ,ןעמַאמ ןיימ רַאפ ;יורפ ןיימ רַאפ -- ןבעל סָאד ןבעגעג

 ..רַאנָאפ ןזָאלעג ךיא בָאה

 יש

 :רעטייווצ ַא טגָאז

 יורפ ןַײמ רעבָא ,יורפ ןיימ יו ביל רעמ ןעמַאמ יד בָאה ךיא .הדומ ךיז ןיב'כ ---

 יּפֶא ןבעל ריא ןיוש טָאה עמַאמ עטלַא ןיימ .רעדניק עניימ ןופ עמַאמ יד ךָאד זיא

 רַאפ עבָאב ַא ןייז וצ טבעלרעד ןוא ,רעדניק רַאפ עמַאמ ַא ןיוש ןעוועג ןוא ,טבעלעג

 -וצ ןײלַא ךיא ןעק ,רעדניק יד ןעװעדָאה ךָאנ ףרַאד רעבָא יורפ ןיימ .ךעלקינייא

 טינ ןוא יורפ ןיימ טלייוושג ךיא בָאה ?ןעמַאמ רעייז -- רעדניק עניימ ייב ןעמענ

 ...ןעמַאמ ןיימ

 יש

 :רעטירד ַא טלייצרעד

 :הדומ ךיז ןיב ךיא ,ןדיי --

 ןוא -- יורפ ןיימ סלַא ןבירשרַאפ יז ןוא ןעמַאמ ןיימ ןעמונעג בָאה'כ ---

 טָאה ןעמַאמ ַא .ענילַאמ ַא ןיא ןטלַאהַאב --- יורפ עתמא ןיימ ןוא .וצרעהַא יז טריפעג

 יד ךיא רילרַאפ .עטירד ַא ,עטייווצ ַא ןבָאה ןעמ ןעק יורפ ַא ןוא ,ענייא רָאנ ןעמ

 ךיא לע ,יורפ יד ךיא רילרַאפ .ןבָאה טינ ןעמַאמ ןייק רעמ ךיא לעװ ,ןעמַאמ

 טָאה ץרַאה סָאד רעבָא ,ןָאטעג טכעלש בָאה ךיא ,ןדיי .ערעדנַא ןַא ןעמענ ןענעק
 רימ טָאה יז ...יורפ ןיימ יו ,ביל רעמ ןעמַאמ ןיימ בָאה'כ ...ןסייהעג ױזַא ךימ

 ףבעל ןבעג ריא ךיא זומ -- ןבעל סָאד ןבעגעג

 יש

 :רעטרעפ ַא רימ טלייצרעד

 :טגָאזעג ןוא ריא וצ ןעגנַאגעגוצ ךיא ןיב ןעמַאמ רעד טימ ךיז ןדיישעצ ןרַאפ ---

 ךָאד טסָאה ןײלַא וד .יורפ יד םענ ךיא ..ןעמענ טינ ךיד ןעק ךיא עמַאמ --

 ןוא הכרב יד זנוא ןבעגעג ךָאד טסָאה ןײלַא וד ,הּפוה רעד וצ טריפעג זנוא

 . ,עמַאמ ,ןײלַא גָאז ...רוד ַא ןלעטשפיוא ןוא רעדניק ןבָאה ןלָאז רימ ,זנוא טשטנעבעג

 "הניארו הניאצ, עטלַא ריא ןעמונעגסיורַא עמַאמ יד טָאה -- ?ןָאנ ךיא לָאז סָאװ

 קבדו ומא תאו ויבא תא םדאה בזעי ןכ לע; :טנעיילעג טָאה ןוא טנייוועג טָאה ןוא

 -- רעטומ ןייז ןוא רעטָאפ ןייז שטנעמ רעד ןזָאלרַאפ טוט רעבירעד,) -- ?ותשאב

 :טגָאזעג עמַאמ יד טָאה ןַאד .("יורפ ןייז וצ ךיז טפעהַאב ןוא

 זיא יז -- יורפ רעד רַאפ ןבעל סָאד ביג -- הרות עקילייה יד לי ױזַא --

 | : / == םימשה"ןמ עטרעשַאב ןייד
 -- .הכרב עטצעל ריא ןבעגעג זניא טָאה עמַאמ יד ןוא

 יש

 ןיא טרָאד ךיז טוט סע סָאװ ,ןיוש ןעמ טסייוו יו .ןטונימ יד ךעלעמַאּפ ןפיול סע

 :ענילַאמ רעד

 : ?ךיז ןטלַאהפיוא טזָאלעג רעדָא טקעדטנַא

 ןוא םלוע ןטימ טלגנירעגמורַא טרעוו טסיצילָאּפ-ָאטעג רענעמוקעגנָא רעדעי

 ;ןגַארּפ טימ ןפרָאװרַאפ

 -- טינ רענייק טגערפ ענילַאמ רעד ןגעוו) ?ףיוה ןפיוא טרָאד זיא סָאװ --

 (זיא ענילַאמ יד ואוו ןסיוו טינ רָאט טסיצילָאּפ ַא לייוו
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 ףיוא עדרַאסנַאמ רעד וצ טּפַאלקעגוצ סעקעװשט טימ יװ זיא קנַאדעג ןיימ

 ,44 סַאג-ענלַאװַאז

 קערש-טיוט ןיא טרָאד ןציז ןשטנעמ יד יו עז ךיא ,ענילַאמ יד ,יז עז ךיא

 יו רעה ךיא זַא ,רימ ךיז טכוד טָא :עמַאמ ןיימ ןוא עטַאט ןיימ ייז ןשיווצ ןוא

 טריפ ןעמ יו ךיא עז טָא .ףיוא יז טכערב ןוא ,ענילַאמ רעד ןיא טּפַאלק ָאּפַאטשעג

 -- -- -- רעױט םוצ עלַא ייז
 ָאטעג ןיא ןיב ךיא .עזָאקרַאנ ַא ןופ יו ףיוא ךיז ּפַאכ ךיא --- .םוא ךיז קוק'כ

 : : ,ייווצ רעמונ

 יש

 ןעמ טייג דלַאב :טרַאװעג עלַא ןיוש ןבָאה ,ירפרעדניא גָאט ןטירד ןפיוא

 ןעק רעמ .טקידנעעג טרָאד ןיוש זיא עיצקַא יד .סנייא רעמונ ָאטעג ןיא קירוצ

 טָאטש ןכרוד טינ ןייג ןעמ טעוװו קירוצ .ןעניפעג טינ ןטרָאד םענייק ןיוש ןעמ

 .סַאג עשטייד ךרוד -- טירט רָאּפ ַא רָאנ (סַאג-רעטיירב ךרוד)

 . ןיא ןייג וצ לעפַאב ןייק ָאטינ .ןהעש ןפיול'ס .ןָא גָאטרַאפ ןופ טרַאװ ןעמ

 .ייוװצ רעמונ ָאטעג

 ?ןעשעג זיא סָאװ

 טסייר ןעמ ןוא רעטייוו ןעמ טכוז .ענילַאמ עיינ ַא טקעדטנַא קילעפוצ טָאה ןעמ

 -- .רעמעדיוב ,סרעלעק ףיוא

 טעװעטַארעג ךיז ןבָאה ענעטלַאהַאבסױא יד

 ןיא ןייג קירוצ .זײװָאדנַאמָאק .ןעייר ןיא ךיז ןלעטשסיוא :לעפַאב ַא ךעלדנע

 ףרעיוט עטנפעעג יד ךרוד ,סנייא רעמונ ָאטעג

 ןעייר ןייק טינ טפַאש ןעמ .גנוקינעּפשרעדיוו ַא .למוט ַא ךרוד טפיול טָא ןוא

 -ַארעג יד טימ ןעמַאװצ -- ןענייש עלעג יד .רעױט םוצ ןטָאשעצ טמָארטש ןעמ

 ..יוצ רעמונ ָאטעג ןופ סענילַאמ יד ןופ עטעוועט

 . טמָארטש עסַאמ יד .םלוע םעד ןטלַאהקירוצ טשינ ןעק ײצילָאּפ-ָאטעג עשידיי יד

 ןעמ .(סַאג ָאקשטַאלק) 2 סַאג רעװעקטַאי ףיוא ייווצ רעמונ ָאלעג וופ רעיוט םוצ

 .טעּפמיא ןקידמערוטש ַא טימ -- ךרוד םיא ךרוד טסילפ

 ןופ רעיוט םייב ןיוש ןעמ זיא טָא ןוא סַאג-עשטייד רעד ךרוד טפיול ןעמ

 .4 סַאג-עקצינדור ףיוא ,סנייא רעמונ ָאטעג

 .טנעָאנ רעד ןופ טינ ךיז ןעעז ןשטייד ןייק .ײצילָאּפ-ָאטעג עשידיי רעדיוו

 :ײצילָאּפ-ָאטעג רעד וצ טיירש ןעמ .רעיוט ןרַאפ ןעייטש רימ

 טעז ףשטנעמ טייז ןדיי טייז !עלָארטנַאק ןייק טינ טכַאמ -- ןטסיצילָאּפ --

 .ןשטייד ןייק ָאטינ ָאד ןענעז סע

 ןופ ןדיי עטעװעטַארעג יד טימ ןעמַאזוצ ָאד ןענעז רימ .לענש ןיײרַא טזָאל ---

 .ייווצ רעמונ ָאטעג

 ןשטייד יד ןופ םוקנָא ןזיב רעלענש ,רעלענש --

 .סנייא רעמונ ָאטעג ןופ ןרעיוט יד ףיוא לענש טנפע ײצילָאּפ-ָאטעג עשידיי יד

 "ןענייש עלעג, יד ןיײרַא ןפיול ףיולעג ןדליוװ ַא ןיא ,סעילַאװכ עקידנזיױרבנָא ןיא

 עינָאס טפיול זנוא טימ ןעמַאזוצ .ייוצ רעמונ ָאטעג ןופ ןדיי-ענילַאמ יד טימ

 ,טדניוושרַאפ ןעמ .ןפיוה יד רעביא ךיז טישעצ ןעמ .ןילדרעווס
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 ַא ָאד ןיוש ןענעז ָאטעג ןיא ןוא ןדנוקעס ןעייג'ס

 ,ייווצ רעמונ ָאטעג ןופ עטעוועט

 ןיא גנונעדרָא ןיא ןיירַא טרישרַאמ ןוא ןעייר ןיא ךיז טרימרָאפ טשער יד

 -- .ןעלטעצ עיולב ןוא ןענייש עלעג טימ טנפָאװַאב ,סנייא רעמונ ָאטעג

 יש

 עגנע עכיוה יד ףיוא רעטעלק'כ .44 סַאג-ענלַאװַאז ףיוה ןפיוא רעדיוװ ןוא

 ךעלקיטש ,לגיצ ,ריּפַאּפ ,זָאלג טימ טישרַאפ ּפערט יד .שזַאטע ךָאנ שזַאטע ,ּפערט

 ןעלגיּפש ןטעפוב ענעכָארבעצ ךיז ןעעז'ס .ןפָא זיא גנוניואוו ןופ ריט יד .לבעמ

 -- .סענילַאמ ןייק טינ ןריקסַאמ ייז יצ .טכוזעג ךעלנײשרַאװ טָאה ןעמ .סענַאיּפ

 רעמָאט ןייז סָאד טעװ יו .רעכעה ץלַא .ורמוא טימ ףיול'כ .טּפַאלק ץרַאה סָאד

 רעמָאט ,ןייז סָאד טעװ יװ .רעכעה ץלַא .ורמוא טימ ףיול'כ ;טּפַאלק ץרַאה סָאד

 .רעטסעווש ןוא יורפ רעד טימ טעװעטַארעג ךיז ןײלַא ןוא .רקפה ףיוא ןעמַאמ-עטַאט

 ןרַאפ .טײקליטש עטיוט .רעטצניפ .עדרַאסנַאמ רעזנוא ןיא ןיוש ןיב ךיא

 זיא'ס .גנולקנוטרַאפ יד ןעמענוצּפָארַא ןסעגרַאפ ייז ןבָאה ענילַאמ יד ןיא ןײגקעװַא

 ,םיתמ ןופ ןורא ןסיורג ַא ןיא יו רעטצניפ ןוא ליטש

 -ַארעג ןדיי טרעדנוה רָאּפ

 / רעכעל .סנזייא טימ ןכָארבעג ָאד טָאה ןעמ זַא ,קיטנָאק .ענילַאמ רעד וצ ףיול'כ

 .טנעוו יד ןיא
 -- -- -- ?טעװעטַארעג רעדָא -- ןטָאשרַאפ

 רעדיוו ביג'כ .טינ טרעפטנע רענייק .םינמיס ביג'כ .ענילַאמ רעד וצ יירש'כ

 ,ליטש -- םינמיס

 :לוק ליטש ַא ךיא רעה םורַא טונימ ַא ןיא ןוא

 ?עדנע ןיוש ?וטסיב סָאד --

 -- ?ךייא ייב רעבירַא זיא יו !עדנע ןיוש --

 ,.קעװַא ןוא ןסירעגפיוא טינ ,ןסירעג ,טּפַאלקעג טָאה ןעמ ---

 ןוא ןשטייד יד קירוצ ןײגנײרַא ךָאנ ןלעו רעמָאט ,טכַאנרַאפ זיב טרַאװ --

 ) .-- ןכוז

 ,ןמיס ַא .זיב ןטרַאװ ןלעוװ רימ --

 יש

 ןיא ךיילג יג ךיא .עקעט עשיניצידעמ ןיימ םענ'כ .רעמיצ ןיא קירוצ ייג'כ
 ףרַאד .רעטייו טייג ןבעל סָאד .טקידנעעג זיא ?עיצקַא; יד .עירָאטַאלובמַא רעד

 .ענעבילבעגנבעל יד ףליה ןבעג ןעמ

 -ַאלובמַא ןופ רעטייל םעד ,ןָאריּפַאש ןמלק רָאטקָאד ךיא ףערט געװ ןפיוא

 ָאדנַאמָאק ַא טימ ןעוועג זיא רע) טָאטש ןופ ןעמוקעגנָא טציא זיא רע .עירָאט

 (געט יירד יד ןופ ךשמ ןיא ץַאלּפ-סטעברַא ןפיוא

 .ךימ רע טגערפ -- ריא טפיול ואוו --

 ןבעל סָאד .ףליה עכיג ,ןופ עירָאטַאלבמַא ןיא רושזיד ןטלַאה ייג ךיא --

 ךימ רעהַא םיא טקיש ,רָאטקָאד ַא 8 ןעניפעג רעטעּפש טעוװ ריא זַא ...רעטייוו טייג

 : .ףעזעג טינ ןרעטלע עניימ ךָאנ בָאה ךיא .ןטערטרַאפ וצ

 .עקנַארק ןוא עטעדנואוורַאפ ,ןשטנעמ ןיֹוש ןטרַאװ עירָאטַאלובמַא רעד ייב
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 ןבירשעגניא ןעוװעג טינרָאג געט  יירד .ךוב-עירָאטַאלבמַא סָאד ףיוא ןפע'כ
 -- -- -- טנעיצַאּפ ןטשרע םעד רירטסיגער ןוא עטַאד יד לעטש'כ

 לייאכ .ןטערטרַאפ וצ ךימ רָאטקָאד ַא ןעמוקעג זיא םורַא העש רָאּפ ַא ןיא
 רענייא .ענילַאמ רעד ןופ ןשטנעמ יד סױרַא ףור ךיא .טנוװָא ןיוש זיא'ס .םייהַא ךיז
 ,עכיילב .לגנַאגכרוד םעניילק ןכרוד ,ריפ עלַא ףיוא סױרַא ייז ןכירק םענייא ךָאנ
 עטצומשעגנייא ןכַאז .עטלדוּפעצ רָאה טימ .,םינּפ ןפיוא ןײשּפָא ןלעג ַא טימ ,עכשוח
 .יורטש ןוא םייל ,דמַאז ןיא

 -ךַאפ ךיז טָאה רע יוװ יוא .רעטָאפ ןיימ זיא טָא ןוא ,רעטומ ןיימ זיא טָא ןוא
 טעז רע קנַארק יװ ןוא ,לָאמַא ןעוועג דיי רעקרַאטש ַאזַא .געט רָאּפ יד ןיא טרעדנע
 .סיוא

 .ענילַאמ רעד ןופ רענייא ךימ ונפור'ס

 יד ךרוד ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,ןלייצרעד ריד לעוו'כ ,רע טגָאז -- םוק --
 ךיז טוט סע סָאװ ,ןעזעג ןבָאה רימ .ענילַאמ רעזנוא ןופ םעדיוב ןופ סעקלעכַאד

 ןעמ יװ ,ןעזעג ןבָאה רימ .11 סַאג לָאטיּפש ףיוא ןוא 9 סַאג לָאטיּפש ףיוא

 טָאה ןעמ יװ ,ןדיי יד טלעטשעגסיוא טָאה ןעמ יוװ ,סענילַאמ יד ןסירעגפיוא טָאה

 -- -- ײצילָאּפ-ָאטעג רעשידיי רעד ןופ לײטנָא םעד ןעזעג ןבָאה רימ .ןגָאלשעג ייז

 יי ןעזעג ןבָאה רימ סָאװ ןלייצרעד ריד לעוו'כ -- םוק

 יש

 :טלייצרעד רימ טָאה ןעמ -

 ןליּפש ןענעק סָאװ ,יד ןפורעגסיױרַא ןעמ טָאה סעיטרַאּפ עייר עצנַאג ַא ןופ ---

 לשיטעיווָאס סָאד ןעלדיפ ףיוא ןליּפש ןוא סיורָאפ ןייג ןסייהעג ייז טָאה ןעמ ןוא

 ךיל סָאד רָאכ ןיא ןעגניזכָאנ טזומעג ןבָאה ןדיי יד ןוא .?ַאשויטַאק; דיל עכעליירפ

 .רַאנָאפ ןייק געוו ןפיוא --- "?ַאשויטַאק,

 -- .דיליַאשיטַאק, סָאד ןעגניז טלָאװעג טינ ןדיי יד ןבָאה

 -- .?לַאנָאיצַאנרעטניא, ןוא "הוקתה, ןעגנוזעג ןוא ןעגנַאגעג ייז ןענעז

 םוצ טריפעג ,ןדיי םלוע רעד ןוא -- סעקייגַאנ טימ ןגָאלשעג ןשטייד יד ןבָאה

 .ןעגנוזעג טָאה ,טיוט

 טימ -- אטילד 'םילשורי רעטלַא רעד ןופ ןסַאג יד טכליהעג ןבָאה'ס ןוא

 : .?לַאנָאיצַאנרעטניא, ןוא "הוקתה;

 :ךיז טרעדנואוועג ןוא םינכש עכעלטסירק יד ןענַאטשעג ןענעז סע ןוא

 ...ןעגניז ייז ןוא -- טיוט םוצ ןדיי טריפ ןעמ --

 יש

 טריפעגסורַא ןענעז ןענייש עלעג יד ןופ סעיצקַא עדייב יד ןופ געט ענעי ןיא

 ןדיי טנזיוט טכַא בורק רַאנָאפ ןייק ןרָאװעג

 רעױטיַאטעג םייב עיגעלע יד

 עיצקעלעס רעד ייב ןענַאטשעג זיא סנעג בקעי ןעװ ,געט ענעי ןופ ןורכז םוצ

 ,רבחמ) דיל ַא ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ,"יירד-ייווצ-סנייא, טלייצעג ןוא

 ,(יקסלאגרעב בקעי טסיטרַא ןכרוד ןעגנוזעג ,רעלסקעוו קיזומ ,לַאטנעזָאר בייל
 ןסנעג בקעי טעמדיוועג ןעוועג זיא דיל סָאד ."רעוט-ָאטעג םייב, ןעמָאנ ןרעטנוא
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 ׂ דיל-סקלָאפ ןשינַאּפש ַא ןופ ךעלנײשרַאװ טמַאטש יירד-ייווצ:סנייא ןופ ןוגנ רעד

 6 : ,"טנָארפ ןטקינייאעג ןופ דיל, :ןעמָאנ ןרעטנוא

 ר | רעױט-ַאטענ םייב

 ,ןפורעג ןבעל סָאד זנוא טָאה סע
 .געט עקינוז ףיוא ןבעל סָאד
 | דנַאל ןיא רעדעי טָאה
 ו ,טנַאּפשעג קיטומ ױזַא
 .געוו ןייז ןעגנַאגעג רעדנוזַאב ןוא

 :ןערפער

 ,יירדייייווצ-סנייא וצ
 .  ,ירד-ייווצ-סנייא וצ
 .םזָאלעג ךיז געוו ןיא טעברַא ףיוא
 " גנַאלק ןייז טָאה טָארט רעדעי
 : .גנַאזעג ןייז -- געוו רעדעי
 טסייג וד ואוו -- טסייו וד ןעוו
 -- - "= םאוראפ ךוא

 ,ןרַאוטָארט טרעוורַאפ :טציא ןוא

 .ירפ יזַא געװו רעד ערעדנַא רַאפ

 :קוק ַא טוט ?רימ ןוא

 קורב :םענרענייטש 3

 יינאנ יא ּפעלק ענרעזייא רעטנוא

 :ןערפער

 ,יירדיייווצ-סנייא .וצ

 : .! ,ירדלייווצלםנייאזוצ
 וי טזָאלעג רָאנ זנוא ןעמ טָאה!קורב םעד

 טא גנַאלק ַאזַא טָארט רעד טָאה

 : .גנַאזעג רעדנַא ןַא רָאג
 : | 3 טסייה ןעמ ואוו -- טסײג וד ןעוװ
 על -- -- -- .סָאװרַאפ ןָא

 /: : תורוד רעטרעדנוה זנוא יב ןבָאה'ס

 ,טפָאהעג ןוא טיובעג טסיזמוא

 ; 5 ,דרעווש ַאזַא טָאה סע זיב

 יב : דרע רעד ןופ טסױורַאפ ץלַא

 .ףָאש יד יו זנוא ןעמ טָאה טריפעג ןוא

 :ןערפער

 ירד וטטנייא .צ

 ,יירד-ייווצ-סנייא וצ

 ,טזָאלעג ךיז ףָאש יד יװ יזַא
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 ?דניק ןייד ואוו ?יורפ ןייד ואוו

 ?דניזעג עצנַאג סָאד ואוו

 טסייוו טינ ןוא ,טסייג וד ןעוו

 -- -- -- .סָאװרַאפ ןוא ?ןיהַא ואוו

 סעטיר רערעדנַא ןַא רעדורב רָאנ

 .ייגרעד רעיא ןייד וצ דלַאב טעװ

 קערש רַאפ סָאװ ,יד ןוא

 ,טקעטשרַאפ ךָאנ טנייה ןגיל

 ןײלַא טינ זנוא טימ ןענַאּפש ייז

 :ןערפער

 ,יירדזייווצ-סנייא וצ

 ,יירדזייווצ-סנייא וצ

 !טזָאלרַאפ רעױט סָאד ,ךעלסעג יד

 ,גנַאלק ַאזַא טָארט רעד טָאה

 גנַאזעג רעדנַא ןַא רָאג

 טסייו וד ןוא -- טסייג וד ןעוו

 -- -- -- .סָאװרַאפ ןוא ןיהא ואוו
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 וענייש-ץוש עזָאר יד ןופ געט יד ןיא .1

 ןענייש-סנבעל ךיוא ןענעז ןענייש-ץוש עזָאר יד

 םעד זיא "ןענייש עלעג, יד ןופ עיצקַא רעד ךָאנ ןכָאװ ןביז ַא ןופ ךשמב

 ,רענעמכַאפ ןדיי לָאצ עסיוועג ַא רַאפ ןענייש-ץוש ןלעוּפוצסױא ןעגנולעג טַאר-ןדיי
 : .ןייש ןלעג ןייק טינ ןציזַאב עכלעוו

 ךיז ןלָאז רענעמכַאפ-ןענייש עסייוו עלַא זַא ,ןדלָאמעג טָאה יײצילָאּפ-ָאטעג יד

 זיא הליחתכל .ןענייש-ץוש עזָאר ןעמוקַאב וצ ידכ ,ןכַאפ ערעייז טיול ןרירטסיגער

 ײצילָאּפ-ָאטעג יד זַא ,קידנבָאה ארומ ,עיצַארטסיגער רעד וצ ןעגנַאגעג טינ ןעמ

 וצ ייז ןבעגוצסױרַא ידכב ,ןדיי עזָאלניש ןופ עטסיל עכעלטנעמָאנ ַא ןבָאה ליוו

 ןענייש-ץוש עזָאר יד זַא ,טגייצרעביא ךיז ןעמ טָאה רעטעּפש רעבָא .ןשטייד יד

 ףענייש-סנבעל עלעג יד יװ ױזַא סרעבָאהניא ערעייז ךעלקריוו ןציש

 הביס רעכלעוו בילוצ ךעלדנעטשרַאפמוא ןוא רָאלק טינ םויה-דע רימ זיא'ס

 סָאװ ,ןדיי יד רַאפ ןענייש-ץוש עכלעזַא ןבעגוצסױרַא ןסָאלשַאב ןשטייד יד ןבָאה

 ןבָאה עכלעוו ןוא ,ןענייש עלעג יד ןופ עיצקַא רעד ןופ ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה

 .טכער-סנבעל ןייק טַאהעג טינ ןפירגַאב עשטייד יד טיול

 ןעוועג סָאד זיא רעדָא ,עיטַאמָאלּפיד 'סנעג בקעי ןופ וטפיוא ןַא ןעוועג סָאד זיא

 רעד ךיז ןענידסיוא םעיירט ןרַאפ ײצילָאּפ-ָאטעג רעשידיי רעד עיצַאסנעּפמָאקעד ַא

 -רַאפ ןופ ןדָאטעמ עשיצַאנ יד ןופ ענַײא ןעוועג סָאד זיא רעדָא ? טכַאמ רעשטייד

 ןוא ןרַאנרַאפ רעטּכיײל ךָאנרעד ןענעק וצ ידכב ,יורטוצ ךיז וצ ןפורסיורַא ,ןדנעלב

 -- -- ! ןקיליטרַאפ
 ןופ עיצַארטסיגער יד ןעמוקעגרָאפ זיא תוקיפס ןוא דשח טימ לופ ,ךעלעמַאּפ

 -דַא עשלַאפ ןוא ןעמענ עשלַאפ ןבעגעגנָא ןבָאה ייז ןופ ךס ַא .רענעמכַאפ עזָאלנייש

 רעד דצמ ?עקטסַאּפ, ַא סע זיא ךשפנ הממ :גנונעכערסיוא רעקידנגלָאפ בילוצ ןסער

 ןעמָאנ ןשלַאפ ַא טימ ןעניפעגסיוא ןענעק טינ ךימ יז טעוװ ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעשידיי

 ךיא רעוו, -- ןייש רעקיטליג רעתמא ןַא רעבָא סָאד זיא ;סערדַא ןשלַאפ ַא טימ ןוא

 רעד טלעטשעגסיוא זיא סע ןעמָאנ סנעמעװ ףיוא ,רעד רעװ ךיא ןוא ?ךיא סיוא

 .ןייש-ץוש רעזָאר

 -סיגער יד זַא ,טסואוורעד םעצולּפ ךיז ןעמ טָאה 1941 רעבמעצעד ןט19 םעד
 רעד ןופ ךשמב ןעמוקרָאפ זומ ןענייש-ץוש עזָאר יד ןבעגסױרַא סָאד ןוא עיצַארט
 -עג ַא ןרָאװעג ךיילג זיא ָאטעג ןיא .גָאטרַאפ זיב רעבמעצעד ןטס20 ןפיוא טכַאנ
 זַא ,סָאד טסייה -- ?עיצַארטסיגער ַא טכַאנ ןייא ןופ ךשמ ןיא : גנומיטש עטסערּפ
 : : ,עיצקַא ןַא רָאפ טמוק ןגרָאמ ףיוא
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 ןבָאה ,ןיינ רעדָא עיצַארטסיגער רעד וצ ןייג :טקפסעג טצעי זיב ןבָאה סָאװ עלַא יד

 טימ טלופרעביא ןעװעג זיא טַאר-דיי ןופ ףיוה רעד .ןסירעג ריא וצ ןיוש ךיז

 -ַאב טכַארבעג רעדָא ,רענעמכַאפ ןענעז ייז זַא ,תודע טכוזעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ
 .ךעלכיב עשירעטילימ ןוא ןטרָאּפסַאּפ ןופ ךמס ןפיוא ןזייוו

 ןוא רענעמכַאפ עזָאלנייש ןופ סעטסיל ןפַאשעג ןבָאה ןזיירקכַאפ ענעדישרַאפ

 -ץוש ןגעוו ןרינעוורעטניא ןוא .ןרעדָאפ ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעשידיִי רעד וצ ןעגנַאגעג
 .ןענייש

 ? סרעוט עכעלטפַאשלעזעג ןופ ךעלטשער יד ןעמ טעװעטַאר יו

 ןוא םינבר ,סרעלעטשטפירש ,סרעוט עכעלטפַאשלעזעג יד ןופ ךעלטשער יד

 ןענייש-ץוש ןָא ןביילב וצ הנכס רעד ייב ןענַאטשעג רעדיװ ןענעז טייל-הבישי

 ,ךַאפ ַא ןריטנעמוקָאד וצ סָאװ טימ טינ ןוא ךַאפ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ייז

 ןופ ןעגנוריּפורג עכעלטפַאשלעזעג יד ייב קנַאדעג ַא ןענַאטשטנַא ןַאד זיא סע

 עכעלטּפַאשלעזעג רַאפ ןענייש-ץוש ןלייטוצ לָאז רע ,טַארןדיי םייב ןפמעק ,ָאטעג

 -כַאפ, סלַא ןרעו ןבירשרַאפ וויטקיפ ןלָאז עכלעוו ,הרות-ינב ,סרעבייוש ,סרעושט

 םוכס ןסיוועג ַא ייז רַאפ ןביירשוצרעטנוא זעוועג םיכסמ טָאה סנעג בקעי ."רענעמ

 -ניא עשידיי לסיב ַא ןעװעטַאר טימרעד ליוװ רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע .ןע:ייש עזָאר

 .ץנעגילעט

 יש

 -רעביא ןעוועג ןענעז טַאר-ןדיי ןופ ןרעמיצ יד ןוא ןרָאדירָאק יד ,ּפערט יד

 -ַאב וצ לרוג רעייז ףיוא טרַאװעג ןוא ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ןשטנעמ טימ טּפָארּפ

 -עג ןוא טכַאנ עצנַאג יד דרע רעד ףיוא ןגעלעג זיא ןעמ ,ןייש-ץוש ןזָאר ַא ןעמוק

 -- .טרַאװ

 -לעזעג, ַא ףיוא טרירוגיפ רע זַא ,שטיװָאנָארַא קחצי רבח םעד עידומ זיא עמ

 .ןייש ַא ןגירק וצ "עטסיל רעכעלטפַאש

 ַא ךַאפ ןופ יב ךיא -- רע טגָאז -- עטסיל רעד ןופ ּפָארַא ךימ יי --

 -ךַאפ ַא ףיוא טלעטשעגסױרַא ךימ ןיוש טָאה ןעמ ,רעכַאמ-רעגייז ַא ,רילעוואוי

 .טרָא ןיימ ףיוא ןרעדנַא ןַא סױרַא טלעטש ,עטסיל

 א יד ףיוא טרירוגיפ ןבָאה סָאװ עלַא .גָאטרַאפ סקעז רענייז זיא'ס

 -ָארַא רבח .ןענייש-ץוש עזָאר ערעייז ןעמוקַאב ןיוש ןבָאה ,סעטסיל עזָאר "עכעל

 זיא עטסיל ןייז טקידיילרעד עכלעוו ,ןיטסיצילָאּפ-ָאטעג עשידיי ַא .טינ ךָאנ שטיווָאנ

 .םַאזגנַאל טעברַא ןוא דימ

 ןייז ןבָאה טעוו שטיװָאנָארַא רבח זיב ןביילב סילשַאב ךיא ןוא קיאורמוא רעוו'כ

 ןיטסיצילָאּפ יד .ירפ ןיינ דלַאב ןוא טכַא ןַאד ,ןביז רעגייז טרעוו'ס .ןייש-ץוש ןזָאר

 : : טגָאז ןוא ףיוא םעצולּפ ךיז טלעטש

 זיא סע רעבָא ,ןקידילרעד וצ ןשטנעמ עקינייא ךָאנ ןבילבעג ןענעז סע --

 יד ןגירק ריא טעװ ,גָאטימ ךָאנ טמוק .טרעטַאמרַאפ ןיב'כ ,רעגיײזַא ןיינ ןיוש
 .ןענייש

 ; .קעװַא טייג יז ןוא

 רענייק --- ףיוה ןפיוא .ָאטינ רענייק ,ליטש .ּפערט יד ףיוא םִיורַא ןעייג  רימ

 :ןָא ךיז ןגָאז ןדיי ,ףיולעג ַא סַאג ןפיוא .ָאטינ
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 .ָאטעג ןיא ןיירַא ןשטייד ןוא רעניווטיל ---

 /  .:ָציצקַא ןַא ןָא ךיז טביוה סע --
 .ענילַאמ ַא ןיא ךיז ןטלַאהַאב וצ טדניוושרַאפ שטיוװָאנָארַא רבח

 רעטָאפ ןיימ ןופ האווצ יד

 יירד יד ןעגנערברַאפ ןכָאנ בָאט וצ גָאט ןופ רעקנַארק ןרָאװעג זיא רעטָאפ ןיימ

 - ,לָאטיּפש ןיא ןרָאװעג טהיפעגּפָא זיא רע .ענילַאמ ַא ןיא ןענייש עלעג יד ןופ געט
 .עיצַארעּפָא ןַא ןכַאמכרוד קידנעגנירד טזומעג רע טָאה ָאד

 עגנַאל זומ ןעמ רעכלעוו ךָאנ ,עיצַארעּפָא ןַא ןכַאמ טציא ןעמ ןעק יו רעבָא

 .עיצקַא ןַא ןעמוקרָאפ ךָאד ןעק גָאט ןדַאיל .ַא ? טעב םוצ טדימשעגוצ ןגיל ןכָאװ

 .ענילַאמ רעד ןיא ןפיול ןזומ טעװ רע .ץייש ןייק ךָאד טָאה רעטָאפ רעד

 רע טעװ ,ענילַאמ רעד ןיא רעטרירעּפָא ןַא ןפיול ןוא ךיז ן ר י ר ע ּפ ָא

 .סעיצַאקילּפמָאק-עיצַארעּפָא ןופ ןעמוקמוא טרָאד

 בילוצ םוקמוא םיא טָארד -- ךיז ן ר י ר ע ּפ ָא ט י נ ,רעבָא טהעקרַאפ

 .שיגרוריכ רָאנ רַאבליײה זיא טיײקנַארק יד סָאװ ,םעד

 ? ןָאט ןעמ לָאז סָאװ

 ןטרַאװרעביא .טרירעּפָא טינ לָאטיּפש ןיא ןגעלעג רעטָאפ רעד זיא לייוורעד

 .ףעז רעטייו ןעמ טעוװ רעטעּפש ,ןענייש-ץוש עזָאר יד ןופ עיצקַא יד שטָאכ

 ןבָאה עכלעוו ,עקנַארק ךָאנ טימ עטַאלַאּפילָאטיּפש ַא ןיא ןגעלעג זיא רע

 .סעיצקַא יד זיא סע יװ ןּפוטשוצרעבירַא טרַאװעג

 -יֵלַא יד ןופ תונוחצנ עסיורג ןופ סיינ ךיז טלייצרעד ןוא ןגעלעג זיא ןעמ

 .תולייח עשטייד יד ןופ תולּפמ עקידנרעטעמשעצ עקידלַאוװעג ןוא עטריא

 טָאה רעכלעוו ,הבישי רעמינָאלס ןופ ךמסומ ַא ,ןדמל ַא דיי ַא ,רעב בוד רעטָאפ ןיימ

 טימ וימי לכ ןעמונרַאפ ךיז ,וב רופחל םודרק ַא הרות יד ןכַאמ קידנלעװו טינ

 -עגמורַא עטַאלַאּפ-לָאטיּפש ןיא ןגעלעג זיא -- עירעטלַאהכוב ןוא עשזנַארבצלָאה

 -רַאפ ןוא ייז טלייצרעד ,"ןרָאי עטוג עקילָאמַא ןופ , עטנַאקַאב ,עקנַארק טימ טלגניר

 ,"אישנה ףסוי ןוד, ןוא "דוד תיבל תונורכזא םירפס טנעיילעג רעדָא ,סיינ טשטייט

 : ,לָאטיּפש ןיא ןענופעג טָאה ןעמ עכלעוו

 -רעדמוא ןרָאי עגנַאל ךָאנ זַא ,לָאטיּפש ןיא קידנעמוק ןטכוד ךיז טגעלפ רימ

 רעד ּפָא ךיז טור ,הנויח תוגאד רַאפ ןוא בוטש ןרַאפ גרָאז ןוא טעברַא עכעלדימ

 ,לָאטיּפש-ָאטעג ןיא טציא טשרע ,ןבעל ןייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד רעטָאפ

 טגעלפ רע ןוא טכודעג ךעלנײשרַאװ סעכעלנע ךיוא סעּפע םיא ךיז טָאה סע

 ןלעװ יװ ? ןקידנע ךיז טעװ המחלמ יד זַא ןייז טעװ סָאװ ,ןריזַאטנַאפ רימ טימ

 ןסערדַא עלַא טוג קנעדעג ךיא יצ ,ךימ טגערפעגדעביא ? םיבורק יד ןגָאזנָא רימ

 ...ןפערטנעמַאזוצ ָאטעג ןכָאנ ךיז טעװ ןעמ זַא ,דיירפ יד ןייז טעװ יװ ןוא

 -ומ ןיימ ;רעטסעמ-ץלָאה סלַא ןייש-ץוש ןזָאר א ןעמוקַאב טָאה רעטָאפ ןיימ

 ץריא ןופ ןעמונרַאפ ךיז טָאה יז ןכלעוו טימ ךַאפ ַא ,ןירענכייצ עשינכעט סלַא היבצ רעט

 טקעטיכרַא ןוא בר ןעוועג זיא סָאװ ,ווָאנַאמור והילא בר רעטָאפ ריא ייב ןרָאי טנגוי

 | .ענליוו ןיא

 יש

 ןיימ רַאפ טכַארבעגניײרַא בָאה ךיא ןעוו ,ירפ רעד ןיא רעבמעצעד ןטס20 םעד
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 רעייז ןצמונעגפקוא סע רע טָאה ןייש-ץוש ןזָאר םעד עטַאלַאּפ- לָאטיּפש ןיא רעטָאפ

 .קיטליגכיילג

 - .? טינרָאג ךיז טסיירפ וד ןוא ןייש-ץוש ןייד טכַארבעג ריד בָאה'כ ,עטַאט --

 : .רעטשיטנַא ןַא טגערפעג םיא ךיא בָאה

 לעװ ךיא יצ ,טינ סייוו'כ ,טינ סייוו ךיא ,ךַאװש ךיז ריּפש ךיא ,דניק ןיימ ---
 .טייהיירפ יד ןבעלרעד ןיוש

 יּפלכ גנורעגרערַאפ עקידנטיײדַאב ַא ,סלוּפ םעד רעטָאפ םייב ּפַאט ַא ביג ךיא
 ףיוא םיריוטקָאד עקינייא ןײרַא ףור'כ .טרעלענשרַאפ זיא םעטָא רעד ךיוא .ןטכענ

 : םויליסנָאק ַא

 געט עסייה עכלעזַא ןיא .עיצקַא ןַא ןָא ךיז טבייה .דלַאב ? ןָאט ןעמ לָאז סָאװ --

 ,עיצַארעּפָא ןייק ןכַאמ וצ ט' טינ זיא

 לסיב א רָאנ זיא רע ,טכעלש טינ זיא דנַאטשוצ ןייז זַא רעטָאפ םעד קיאורַאב'כ

 .טכַאװשעגּפָא

 -לָאטיּפש ןופ רעטצנעפ ןכרוד קוק'כ .רעטָאפ ןטימ ןציז ןבילבעג ןיב ךיא

 ָאד ןיוש ןענעז סרענלעז עשיוטיל ןוא טייל-ס"ס עשטייד .ףיוה ןפיוא עטַאלַאּפ

 ןגיל סע ואוו ,סענילַאמ-לָאטיּפש יד ןרעװ טקעדעגפיוא ןענעק דלַאב .ףיוה ןפיוא

 .  .צקנַארק עזָאלנײש יד
 .רעטָאפ ןיימ ךימ טגערפ -- .ףױה ןפיוא וט סעז סָאװ ,טרָאד וטסקוק סָאװ --

 ...ץלָאה טקַאה ןעמ יו קוק'כ ,טינרָאג --

 -רעלענשרַאפ קרַאטש ַא ןוא רוטַארעּפמע: עכיוה ןזיװַאב דלַאב ךיז טָאה סע

 .םעטָא רעט

 : וצ ךימ טפור רעטָאפ רעד

 .טרָאװ ַא ריד ןופ ליוו'כ .ךימ ןזָאלרַאפ תוחוכ עניימ זַא ,ןוז ןיימ ,ריּפש'כ --

 .לארשי-ץרא ןייק ןייג וטסעװ ָאטעג ןכָאנ זַא ,וצ רימ גָאז

 יד ,ע ל ַא ןלעװ רימ .ןײלַא רימ ןגעוו רָאנ וטסגָאז סעּפע סָאװ ,עטַאט ---

 טקידנע המחלמ יד ,ןעז טסעװ וד .לארשי ץרא ןייק ןעמַאזוצ ןרָאפ ,החּפשמ עצנַאג

 ...סיינ עטוג ָאד זיא'ס ,ןיוש ךיז

 -ץרא ןייק ןעמוק ךיז ןבילקעג ןוא טפָאהעג ץלַא ןבעל ןצנַאג ַא בָאה'כ --

 ןענרעל ךָאנ ייז ףרַאד ןעמ ,רעדניק יד גנוי ךָאנ : טגײלעגּפָא ץלַא רָאנ ,לארשי

 רעד ןוא המחלמ יד עלייוורעד ןעמוקעגנָא זיא ,רעטכעט יד ןכַאמ הנֹותח ףרַאד ןעמ

 ַא ביג ָאט ןבעלרעביא טינ ָאטעג םעד ןיוש לעװ ך י א : ריּפש ךיא .ָאטעג

 ,לארשי-ץרא ןייק ןייג טסעװ שטָאכ וד זַא- ,טרָאװ

 .טרָאװ ןיימ ריד ביג ךיא ,עטַאט --

 רעד ךָאנ טוג ָאד ןייז טעװ סע וליפַא ביוא זַא ,טרָאװ ןייד רימ ביג רעבָא --

 ,סטכעלש ןייק רעמ ןָאט טינ ןדיי ןייק ָאד ןיוש טעװ ןעמ ביוא זַא ,ןוא המחלמ

 ביג -- -- -- רַאנָאּפ ךָאנ ,טרָא ןייק קה רַאפ ָאד ָאטינ .ָאד ןביילב טינ וטסעוו

 : ,טנַאה ןייד

 -- -- -- עטַאט ,טנַאה ןיימ ריד ביג ךיא == .

 יש
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 רעזנוא .הסיסג יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעבמעצעד ןטס27 ןופ טכַאנ רעד ןיא
 .םעטָא ןרעווש םעד טגלָאפעגכָאנ ןוא טעב-ןטיופ םייב ןסעזעג זיא החּפשמ עצנַאג

 טניישעג טָאה א ןיילק ַא רָאנ .רעטצניפ ןעוועג זיא עטַאלַאּפ-לָאטיּפש ןיא

 ,טעב סרעטָאפ ןופ עלטשיט םייב

 רעד ףיוא טקוקעג טָאה ןעמ ,ןפָאלשעג טינ ןענעז םינקז עקנַארק יד ןופ רענייק
 ' .ןעוועג אנקמ -- ןוא הסיסג

 : טעשטּפעשעג ןוא טעב ןיא ןגעלעג זיא ,ןכש ַא ,דיי ַא

 - = = טעב םענעגייא םעד ףיוא טיוט םוצ ןיוש ןעמ טרַאװרעד יוו ---

 טיג ,רעטָאפ רעד ףיוא ךיז טביוה ,רעביפ ןיא ,ןעמעטָא ןפרַאש ןטימ ןיא

 : טגָאז ןוא קילב ןקידנעשזדנָאלב ַא טימ קוק ַא זנוא ףיוא

 ...רעדניק יד ...היבצ --

 .ָאטינ ןיוש זיא רענָאפ רעד .ליטש ןרעוו רעטרעוו יד

 ןאפקייס וצ ןעמוק ןעוועג הכוז

 ; זנוא וצ טגָאז ןוא ןקז ַא וצ טייג סע

 רעייא ןגיוא יד טכַאמרַאפ .טפוש רעתמא .רעד טביולעג ,תמא ןייד ךורב --

 זיא רערעדעי טינ .קידצ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעייא .טינ טנייוו ןוא רעטָאפ ןקילעז

 יורפ רעד ןופ טלגנירעגמורַא ,טעב ןגייא ןייז ףיוא ןרעו וצ רטפנ : וצרעד הכוז
 -=- -- = .רעדניק ןוא

 ךיז טָאה ,גָאטרַאפ רעד ןעיורג רעטצנעפ יד ךרוד ןביוהעגנָא טָאה סע זא ןוא

 : עקימורַא יד וצ טעדנעוװעג ןקז רעד

 םעד ,לָאטיּפש ןיא היוול א ןענעדרָאניײא רימָאל ,תמה דובכ ןבעגּפָא רימָאל ---

 .תמא לש דסח ןטצעל

 ריפ ,טכיל עקידנענערב טימ סרעטכייל ייווצ ןגָארטעג ןבָאה םינקז ייווצ

 .עקנַארק עקימורַא יד ןוא החּפשמ רעזנוא ייז ךָאנ .הטימ יד ןגָארטעג ןבָאה םינקז

 . -ירָאק יד רעביא הטימ רעד טימ ןעגנַאגעג ןעמ זיא ,טירט ךָאנ טירט ,ליטש

 .לָאטיּפש-ָאטעג ןופ ּפערט ןוא ןרָאד

 :טגָאזעג ןוגינ-רעיורט ַא טימ ןוא היוול רעד ןופ שארב ןעגנַאגעג זיא ןקז רעד

 -- -- -= וימעפל ךרד םשיו ךולהי וינפל קדצ

 -ָאטעג ןופ ןרעמיצ יד ןיִא טכליהעגּפָא טָאה טייקליטש רעקיגָאטרַאפ רעד ןיא

 ..וךולהי ןינפל קדצ !ךולהי ןינפל קדצ :גנַאג ןטצעל ןופ ןוגינירעשיורט רעד לָאטיּפש

 -רע .לביטש-םיתמ .טייקלקנוט טכַאנ ןיא ףיוה ,ּפערט ,ןרָאדירָאק ,ןרָאדירָאק = |

 .שידק רעטש

 .םיליהת ןגָאז טצעזעג ךיז ןבָאה םינקז

 יש

 ייווצ יד ןופ ךשמב זַא ,טלייצרעד רימ ןעמ טָאה קיטכיל ןרָאװעג זיא סע !עוו

 ןעמוקעגרָאפ :זיא ,טעב ןטיוט סרעטָאפ ןיימ ןבעל ןסעזעגּפָא ןיב ךיא סָאװ ,געט

 טָאה ןעמ .ןענייש-ץוש עזָאר ןייק טינ ןבָאה סָאװ ,יד רעביא עיצקַא ןַא ָאטעג ןיא

 סעיצקַא יד ןיא ליפיוו ,ליפ ױזַא טינ רעבָא ,סענילַאמ יד ןיא ןדיי ךס ַא ןענופעג
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 רעד וצ ןשטנעמ םוכס ַא ןשטייד יד טלעפ טסעומש ןעמ יװ .ןענייש עלעג יד ןופ

 .רַאנָאּפ ןייק ןריפוצסורַא ןרעדָאפ ייז סָאװ ,עמרָאנ

 יז לָאז ןעמ ןרעדָאפ אמתסמ ןלעװ ןשטייד יד זַא ,טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא

 -סױרַא ידכב ,לָאטַיּפש-ָאטעג ןופ לביטש-םיתמ ןיא ןגיל סָאװ ,םיתמ יד ןבעגסױרַא
 ןעמ ןעק .ןעמיטש זומ ןדיי עטריפעגסיורַא ןופ ןובשח רעד .רַאנָאּפ ןייק ייז ןריפוצ

 ..םיתמ טימ ןריטעלּפמָאק עקידנלעפ יד

 רעירפ סָאװ ןענעדרָאוצנייא ךיז ךיא לייא ךָאד ,ךעלנײשרַאװ טינ זיא סָאד יו

 ..? ןסעומש יד ןיא תמא ןַא סעּפע טגיל רשפא ,סייוו רעװ ,היוול יד

 -ַאּפ ןייק גנוכעוושרַאפ וצ םיתמ יד ןריפ ןלעוװ ןשטייד יד עקַאט ןלעװ רשפא

 ןבעל םייב ןרעו וצ טריפעג טינ ןעוועג הכוז ןיוש טָאה רעטָאפ רעד ביוא זיא .רַאנ

 ...רַאנָאּפ ןייק טיוט ןכָאנ ןריפ וצ םיא ןזָאלרעד טינ ןעז ןעמ ףרַאד ,רַאנָאּפ ןייק

 סָאו ,ןטעטילַאמרָאפ יד רעכיג סָאװ ןקידעלרעד וצ טַאר-ןדיי ןיא ףיול ךיא

 .לארשי-רבק וצ רעטָאפ םעד ןעגנערב ןענעק רעכיג

 זיא'ס .טלעג הרובק עמוס עסיורג ַא גנולײטּפָא-םיתמ יד טעב טַאר-ןדיי ןיא

 ןופ טרעו סע ןוא ןפיוקרַאפ וצ לטנַאמ ַא ּפָא ןביג רימ .רוקמ-הסנכה ַא ןעוועג

 : .טלעג-הרובק םיא

 ןעייטשרַאפ עקימורַא יד .לביטש-םיתמ םייב ןורא רעד ָאד ןיוש זיא ךעלדנע

 .לארשי-רבק וצ רעטָאפ םעד ןעגנערב -- שינעלייא ןיימ

 יש

 רימ ןעייג ןורֶא ןכָאנ ,ָאטעג ןופ ךעלסעג עגנע יד רעביא היוול יד טייג סע

 ןריפ םירבח ןוא דניירפ .ךיא ןוא יורפ יד ,רעטסעוװש יד ,רעטומ יד ,הרוש ַא ןיא

 -םיובנענעט יכדרמ ןוא יקצילֶא השמ ןעייג רימ ןבעל .טנַאה םייב גהנמ ןטיול זנוא

 עניימ ,רעטָאפ ןופ .דניירפ ,עטנַאקַאב ,םינכש תורוש עסיורג עז ךיא .ווָארַאמַאט

 : .ןדיי םתס ןֹוא םירבח

 ןדיי ךיז ןשיװצ ןדער סע רעה ךיא .ךעלסעג יד רעביא ןורא רעד טייג סע

 -- קידצ ַא ,קידצ ַא --

 -- לארשי רבק וצ ןעמוק וצ ןעוועג הכוז --

 ו -- -- -- טיט ַאזַא וצ ןעמ טבעלרעד יו --
 ףיוא ךיז טנפע סע .םיובגאלש רעד ףיוא ךיז טביוה ָאטעג ןופ העיוט םייב

 רעד טענַאװ זיב ןעייטש ןביילב רימ ןוא ןיײלַא קעװַא טרָאפ ןורא רעד .רעיוט סָאד

 ןעמ רָאט היוול ַא וצ ָאטעג ןופ ןײגסױרַא ,ןגיוא יד ןופ ןדנואוושרַאפ טרעוו ןורא

 ,טינ
2 ' 

 רעכלעוו ,קנַאדעג ַא ץילב ַא יו םעצולּפ ךרוד רימ טפיול סע ,קירוצ ףיוא

 -ַטט-םיובנעלעט יכדרמ ןוא ןיקצילֶא השמ וצ גָאז ךיא ןוא ףיוא ךימ טרעטיצ

 : וואראמ

 עקַאט ןלעוװ רשפא .,סייוו רעוו רעבָא ,לארשי-רבק וצ רעטָאפ םעד טכַארבעג --

 תמ ַא ךָאד זיא לָאצ רעד וצ ןלעפ טעוו'ס ביֹוא ? םיתמ יד ןרעדָאפ ןוא ס"ס ןעמוק

 יו זיא .ןקידעבעל ַא ןרָאּפשרַאפ טנעקעג ךָאד טָאה תמ ַא ןקידעבעל ַא טָאטשנָא

 רעדָא ,לארשי תרובק וצ רעטָאפ םעד ןעגנערב ןעז ,ןעלדנַאה טפרַאדעג ךיא בָאה

 רשפא ? רַאנָאּפ ןיא טוט ןְכָאנ גנודנעש ןוא גנוכעוושרַאפ וצ .רעּפרעק .ןייז ןזָאל
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 ס'ס יד -- -- -- ? רעקידעבעל ּרעשידיי ןייא ןרעוו טעװעטַארעגּפָא טימרעד טעוו
 ..םיתמ ןרעדָאפ ןוא ןעמוק טנעקעג תמאב ךָאד ןבָאה

 ךימ ןקוק ,רעביא ךיז ןקוק ווָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ ןוא יקצילֶא השמ

 .ןגייווש .ןוא ןָא

 העש רָאּפ ַא ןיא .העבש ךיז ץעז ןוא לקנעב ַא רעביא רעק'כ ,םײהַא םוק'כ

 ;ןגָאז ןוא ןאירוג עוואס ןוא ווָארַאמַאט - םיובנענעט יכדרמ ןייגוצ ןעמוק םורַא

 ןייק ָאטינ זיא ָאטעג ןיא רעבָא ,ןייז לבֶא םחנמ ךיד ןעמוקעג ןענעז רימ --

 םוק ןוא ףיוא ךיז לעטש ,םוק ...עטנָאנ ערעייז ןריולרַאפ ָאד ןבָאה עלַא ,תוליבא

 : ,גנוטַארַאב ַא ףיוא

 שטיװַאנַארַא .י ןופ טוט רעד

 ןעמ טָאה יורפ סעשטיוָאנָארַא : ןעועג עידומ רימ ןעמ טָאה טנװָא ןבלעז ןיא

 טינ ןעמ טָאה ןשטיװָאנָארַא .רַאנָאּפ ןייק טריפעגסורַא ןוא ענילַאמ ַא ןיא ןענופעג

 ןרָאװעג רע זיא ,קילגמוא ןייז ןופ טסואוורעד ךיז טָאה רע ןעוו רעבָא .טּפַאכעג

 .קנַארק-טיוט טגיל רע ןוא ןכָארבעגנעמַאזוצ

 ,ןייש-ץוש ןזָאר ןייז ןבָאה לָאז רע ,טלעפעג ןבָאה ןטונימ עכעלטע ןצנַאג ןיא

 : ...דימ ןעוועג זיא ןיטסיצילָאֿפדָא עג יד רעבָא

 ,דנַאטשוצ-הסיסג ברע ןַא ןיא ןזעוועג זיא רע ,םיא וצ ןעמוקעג ךיילג ןיב ךיא

 :ןעלמרומ וצ ןביוהעגנָא ןוא טנָאקרעד ךימ טָאה רע

 ,םירבח יד ...קנעדעג --

 טייצ ןופ רָאנ .ןייזטסואווַאבמוא ןופ דנַאטשוצ ןיא ןגעלעג רע זיא ןהעש עגנַאל

 : טרָאװ סָאד ןפרַאװסױרַא ןּפיל ענייז ןגעלפ טייצ וצ

 ,םירבח יד ...םירבח יד --

 .המשנ ןייז טכיוהעגסיוא רע טָאה גָאטרַאפ

 -ָאטעג רעשיטסינויצ רעטשרע רעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ זיא היוול ןייז

 .עיצַארטסנָאמעד

 טימ טפירש ןסייוו-יולב ןיא תועדומ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה טנעװ-ָאטעג יד ףיוא

 : :ןעמַאר עצרַאװש

 .יטערעשוטעגאפגננוצעזטענא טרעגער: ועד עבור לגנאי דעעש עק

 ירוביצה ןקסעה ,רוסמה ידוהיה לש יגרטה ותומ לע םיעידומ וננה ןוגיו רעצב

 תויושונאהו םואלה רורחיש דעב ,תדבועה לארשי-ץרא דעב םחולה ,ןמאנה

 ץיבונורַא .י

 ןרחאה ודובכ תא ול קולחל הנליו וטיגב ידוהיה רוביצה לכ תא םיארוק וננהו

 ןטיגה רעש דע ידוהיה םילוחה תיבמ

 : 1 ןיצ ינמאנ
 .הנליו וטיגב תדבועה לארשי-ץרא

 טקעדַאב ןורא םעד .ךַאװ-ןרע ןַא ןטלַאהעג ןעמ טָאה רעּפרעק-ןטיױט ןייז ייב
 -עג ןופ רעיוט ןזיב סעציילּפ יד ףיוא ןגָארטעג ןעמ טָאה ןָאפ רעיולב-סייוו ַא טימ |
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 -ןויצ-ילעוּפ ןופ םירבח ייז ךָאנ .ןעלקַאפ-רעייפ טימ ןדיי ןעגנַאגעג ןענעז שארב .ָאט

 ףדיי םתס רעטנזיוט ןוא ןעגנוטכיר עלַא ןופ ןטסינויצ ,ץולחה ,תודחאחה

 עכעלטפַאשלעזעג .עקינייא טיוט ןכעלריטַאנ ןטימ ןרָאװעג רטפנ ןענעז ָאטעג ןיא

 ןגעלפ תויול ערעייז .א .א יקסמָאצסַאב ,ןיי:שרעג בקעי יװ סרערעל ןוא סרעוט

 ַאזַא .ָאטעג ןופ סעיצַארטסנָאמעד עכעלטפַאשלעזעג ןיא ןרעוװ טלדנַאװרַאפ ןַאט:ָאּפס

 זיא ַאזַא .ינושרג ןושרג ר"ד ןופ היול-ָאטעג עסיורג עטשרע יד ןעועג ךיוא זיא

 ,םיובנייש לאיחי רענַאזיטרַאּפ ןופ היול-ָאטעג עסיורג עטצעל יד ןעוועג ךיוא

 ןײטשדלָאנ ןוא זוַאה ןופ דנַאטשרעריװ רעד

 -רעדיוו ןגעו געט ענעי ןיא ןבעגעגרעביא ךיז ןעמ טָאה ליומ וצ ליומ ןופ

 .ןענייש-ץוש עזָאר יד ןופ עיצקַא רעד תעשב ןײטשדלָאג ןוא זואה ןופ טקַא-סדנַאטש

 ַא ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה ןדיי קילדנעצ עכעלטע : טלייצרעד טָאה ןעמ

 ןענופעגסיוא טניה-ריּפש טימ ןבָאה טײל ס"ס יד .11 סַאגילָאטיּפש ףיוא ענילַאמ

 ןײגוצסױרַא לעפַאב םעד ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי יד ןעוו .ןסירעגפיוא יז ןוא ענילַאמ יד

 ןעייג יז .ןברַאטש ייז ןלעװ טרָא ןפיוא ָאד : טגָאזעגּפָא ךיז ייז ןבָאה ענילַאמ רעד ןופ

 .רַאנָאּפ ןייק טינ

 -ס"ס ןופ טײלגַאב ,ענילַאמ רעד ןיא ןיײרַא זיא גרעבנענייווש ןַאמ-ס"ס רעד

 -ָאטױא טליצעג ייז ףיוא קידנטלַאה ,ןײגוצסױרַא ןדיי יד טרעדָאפעגפיוא ןוא טייל

 טנעה עזיולב טימ ךיז ןבָאה ן| ײי ט ש ד לָא ג ןוא ז ו ַא ה .רעוװעג שיטַאמ

 -ייב רעייז ןָאטעגכָאנ ןבָאה ןדיי עקירעביא יד .טייל-ס"ס יד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא

 -ַאבמוא קיצנַאװצ ןופ לגנַארעג רעכיילגמוא רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .ליּפש

 .טנּפָאװַאב רעווש טייל-ס"ס עדנַאב ַא טימ ןדיי עטנּפָאװ

 זיא ןעמָאנ סנעמעלַא טינ .ןעמוקעגמוא שידלעה ןענעז ןדיי קיצנַאװצ עלַא יד

 ,ןײטשדלָאג ןוא זוַאה ןעמענ יד ןעמ טָאה טסואוועג .טנַאקַאב ןעוועג וליפַא !

 ִּש

 : ןעמַאר עצרַאװש ןיא ןטַאקַאלּפ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ָאטעג ןופ טנעוו יד ףיוא

 ,ןײטשדלָאג ןוא זואה םישודק יד דובכ

 .ענעלַאפעג ן ההתכ

 עמנואל עג עג
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 ייווצ רעמונ ָאטעג 6

 שיגַארט טסרעסיוא ןוא ,ייוצ רעמונ ָאטעג ןופ געט יד ןעוועג ןענעז טלייצעג

 ןופ ןענעז םידירש קינייו רָאג ןֹוא .סרעניואוונייא ענייז ןופ לרוג רעד ןעוועג זיא

 ךָאנ ךָאװ ַא טשרע ייוצ רעמונ ָאטעג םעד ןעזעג בָאה ןײלַא ךיא ;ןבילבעג םיא

 ןענעז רעבירעד ןוא ןענייש עלעג יד ןופ עיצקַא רעד תעשב) עיצַאדיװקיל ןייז

 ,סעיצַאמרָאפניא עניימ קידנּפעשסיואמוא ןוא טצענערגַאב ױזַא םיא ןגעוו

 רעמונ ָאטעג סָאװ ,גָאט ןבלעז םעד ייוצ רעמונ ָאטעג ןרָאװעג זיא ןפַאשעג

 -עלג ,סַאג עשידיי ,לסעג-ןואג ,2 סַאג עװָאקטַאי ךעלסעג עניילק ריפ ַא ןיא .סנייא

 -יצ ערעדנַא טיול) ןַאמ טנזיוט ףלע בורק ןרָאװעג טּפוטשעגנײרַא ןענעז (סַאג רעז

 .ןַאמ טנזיוט ןיינ ןרעפ

 : יש

 ָאטעג ןשיװצ דישרעטנוא ןַא טריפעגניירַא ןשטייד יד ןבָאה גָאט ןטשרע ןופ

 ו .ייוצ רעמונ ָאטעג ןוא סנייא רעמונ

 -ונ ָאטעג ןוא רעטעברַא-ךַאמ רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא סנייא רעמונ ָאטעג

 סױרַא ךיוא זיא סע .עקידנטעברַא טינ רַאּפ ןוא רעטעברַא עצרַאוװש רַאפ ייווצ רעמ

 ָאטעג ןיא ןײגרעבירַא ןלָאז ייווצ רעמונ ָאטעג ןופ רעײעברַא-ךַאפ עלַא זַא ,לעפַאב ַא

 -ירַא ןלָאז סנייא רעמונ ָאטעג ןופ עזָאלכַאפ עלַא ,טרעקרַאפ ןוא --- ,סנייא רעמונ

 טבעלעג ןבָאה ייוצ רעמונ ָאטעג ןיא ןדיי יד .ייוצ רעמונ ָאטעג ןיא ןייגרעב

 -עג טינ ןעניישכַאפ ןייק ןבָאה ייז .קערש רעקידנעטש ןיא געט עטלייצעג ערעייז

 ,ייז טרַאװרעד סע סָאװ ,לרוג םעד ןענַאטשרַאפ ייז ןבָאה .טַאה

 ָאטעג ןיפ העטעברַא-ִדַאפ יד ןופ "ןעגנורעדנַאװרעביא; יד ןופ געט יד ןיא

 -ירַא עזָאלכַאפ יד ןסירעג ךיוא ךיז ןבָאה -- סנייא רעמונ ָאטעג ןיא ייווצ רעמונ

 ייוצ רעמונ ָאטעג ןיא רעבָא .ָאטעג ןהעכעלקילג ןיא ייז טימ ןעמַאזוצ ןייגוצרעב

 ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעשידיי רערעדנוזַאב ַא טימ ,טַאר-ןדיי רערעדנוזַאב ַא ןעוועג זיא

 .ָאנעג וצ ָאטעג ןופ לַאגעלמיא ןײגרעבירַא טינ לָאז ןעמ זַא ,ןטיהעג ןבָאה עכלעוו

 + ּׁש

 טריזינַאגרָא ןטרָאד זיא ייוצ רעמונ ָאטעג ןופ געט עצרוק יד ןופ ךשמ ןיא

 ןירערעל יד קיטעט ןעוװעג זיא סע רעכלעוו ןיא ,רעדניק יד רַאפ לוש ַא ןרָאװעג

 רעכלעוו ןופ שארב) עירָאטַאלבמַא ןַא ךױא יװ ,ן{ יי ט ש נ ר ע ב ע ר י מ

 ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו ,קיײטּפַא ןַא ןוא (רעטשטאּפ .וו ר"ד ןענַאטשעג זיא סע

 .לוש רעסיורג רענליוו רעטלַא רעד ייב ,קעטָאילביב-ןושַארטס רעד ןופ ןינב ןיא

 -עג טבילרעד זיאס .ץ ח ר מ  ַא ןענופעג ךיז טָאה ייווצ רעמונ ָאטעג ןיא

 רעמונ ָאטעג ןיא סנייא רעמונ ָאטעג ןופ ןײגרעבירַא ןלָאז ןדיי ןּפורג זַא ,ןרָאװ
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 (סַאג אקשטַאלק) -- "װצ סַאג רעױעקטַאי

 .ײװצ רעמונ ָאטעג ןיא לסעג ַא

 (סַאג אקשטַאלק) - - ײװצ סַאג רעװעקטַאי עבור; יד

 ַָטטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ טריפַארגַאטַאפ



 -נוא ןגעלפ גנעג-ץחרמ .עקיזָאד יד ךרוד .ץחרמ ןטימ ךיז ןצונַאב וצ ידכב ,ייווצ
 ָאטעג ןופ ָארויב-טסָאּפ יד ךיוא .סָאטעג עדייב ןשיווצ ןטקַאטנָאק ןרעו ןטלַאהעגרעט
 .רעטייווצ רעד וצ ָאטעג ןייא ןופ ךעל'ווירב ןקישרעביא טגעלפ סנייא רעמונ

 יי

 טרעדנוה ףניפ טנזיוט יירד ןענעז 1941 רעבמעטּפעס ןטו5 ןופ טכַאנ רעד ןיא
 ,טגָאזעג יײז טָאה ןעמ .סנייא רעמונ ָאטעג ןופ ןרָאװעג טריפעגסױרַא ןדיי קיצפופ

 -עּפש .עזָאלכַאפ ןענעז ייז לייוו ,ייוצ רעמונ ָאטעג ןיא רעבירַא ייז טריפ ןעמ זַא

 טרעדנוה סקעז רָאנ ןענעז ןדיי עקיזָאד יד ןופ זַא ,טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה רעט

 טרעדנוה ןיינ טנזיוט ייווצ עקירעביא יד .ייווצ רעמונ ָאטעג ןיא ןרָאװעג טכַארבעג

 .גנוטכיר רעטנַאקַאבמוא ןַא ןיא ןרָאװעג טריפעגקעוַא ןענעז קיצפופ

 ןעמוקעגרָאפ ייווצ רעמונ ָאטעג ןיא ןענעז 1941 רעבָאטקָא רעט1 -- רופכ-םוי

 טרעדנוה טכַא ןעמונעגסױרַא ןשטייד יד ןבָאה גָאטײב סנייא רעגייז .סעיצקַא ייווצ
 ןיא ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא) ןַאמ טרעדנוה ןיינ טכַאנייב ,ןַאמ
 .(עיצקַא-רוּפכ-םוי יד סנייא רעמינ ָאטעג

 -- ייווצ רעמונ ָאטעג ןופ טריפעגסורַא ןשטייד יד ןבָאה רעבָאטקָא ןט4 םעד

 .ָאטעג ןטירד ַא ןיא ייז טריפ ןעמ זַא ,טגָאזעג ייז טָאה ןעמ .ןדיי טנזיוט ייווצ

 זיא ,יקשיקול הסיפת רעד וצ ייז טריפ ןעמ זַא ,געוו ןפיוא ןעזרעד ןבָאה ןדיי יד ןעוו

 -סדנַאטשרעדיװ רעוויסַאּפ רענַאטנַאּפס ַא סעיטרַאּפ יד ןופ רענייא ייב ןכָארבעגסיױא

 ץָארט טרָא ןופ ךיז טרירעג טינ ןּוא געו ןפיוא טגיילעגסיוא ךיז ןבָאה ייז .טקַא

 ןיא טקַא-סדנַאטשרעדױװ רעוװיטקעלָאק רעטשרע רעד ןעװװעג זיא סָאד .ּפעלק יד

 ,ָאטעג רענליוו

 רעמונ ָאטעג ןופ ןרָאװעג טריפעגסיױרַא רעדיו ןענעז רעבָאטקָא ןט16 ײסעד

 ר טריטי די ר

 ןעניש עלעג יד ןופ עיצקַא רעטשרע רעד ךָאנ טרַאה ,רעבָאטקָא ןטס28 םעד

 ייוַצ רעמונ ָאטעג רעד ןרָאװעג טרידיווקיל ירמגל זיא ,סנייא רעמונ ָאטעג ןיא

 -קֶא וטס29 ןזיב 1941 רעבמעטּפעס ןט6 ןופ טריטסיזקע םורַא ױזַא טָאה רעכלעוו)

 טרעדנוה ףניפ טנזיוט ייווצ בורק ןרָאװעג טריפעגסױרַא ןענעז סע .(1941 רעבָאט

 -ירַא ןוא סענילַאמ ןיא ךיז ןעװעטַארוצסױרַא ןעגנולעג זיא ךעלטשער עניילק .ןדיי

 ןופ גָאט רעטצעל -- 1941 רעבמעווָאנ ןט5 םעד סנייא רעמונ ָאטעג ןיא ןייגרעב

 .סנייא רעמונ ָאטעג ןיא ןענייש עלעג ןופ עיצקַא רעטייווצ רעד

 ןיא ןטלַאהַאבסיוא םישדח ןוא ןכָאו עגנַאל ךָאנ ךיז ןבָאה ןדיי ןלָאצ עסיורג

 ַא טרָאד ןפַאשעג ןבָאה סענילַאמ יד .ייוצ רעמונ ָאטעג ןופ חטש ןפיוא סענילאמ

 ןדיי יד ןבירטעגסױרַא רעבָא טָאה רעגנוה רעד .טניריבַאל ןזעירעטסימ ךעלקריוו

 -טיל ןוא טייל ס"ס עשטייד יד ןופ ןרעוו טּפַאכעג ייז ןגעלפ ,ןשינעטלעהַאב יד ןופ

 עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ ןכָאװ עגנַאל .טרעיולעג ייז ףיוא ןבָאה סָאװ ,סרענלעז עשיו

 ןרעו טרעטיצעגפיוא סנייא רעמונ ָאטעג לָאמַא טימ טגעלפ ,ייווצ רעמונ ָאטעג ןופ
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 םעצולּפ זיא ייוצ רעמונ ָאטעג ןופ חטש ןפיוא זַא ,העידי רעקידמעצולּפ ַא טימ

 ףדיי רעקילדנעצ טימ ענילַאמ ַא ןרָאװעג טישרַאפ

 - ַָא ט ע ג טושּפ ןפורעגנָא ךיז סנייא רעמונ ָאטעג טָאה ןָא טסלָאמַאד ןופ

 : עט: ב יל יאו
 יִּש

 1 רעמונ'ַאטעג ןופ ןדיי עטריפעגסיורַא יד ןופ ןרעפיצ יד : ג נוק ר עמַא ב

 ןבירשעג) רעלעה ר"ד ןופ טעברַא רעד ףיוא טריזַאב ןענעז 2 רעמונ ָאלעג .ןופ ןוא

 .טריסרוק ָאטעג ןיא טסלָאמַאד ןבָאה עכלעוו ,ןעגנַאלק ףיוא ךיוא ַױװ (ָאטעג ןיא

 .ךעלטקניּפ ןענעז ייז יצ טייקרעכיז ןייק ָאטינ זיא'ס.

 הין רעב .ענקיוזטטעג = יה גוט העפי
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 ,1945 ,גנואײרפַאב רעד ךָאנ ,תורות-ירפס עטעדנעשעג יד ןופ היװל יד

 .ַאטעג םענעזעװעג ןופ ךעלסעג יד ךרוד טײג

 .גנואײרפַאב רעד ךָאנ ,תורות-ירפס עטעדנעשעג ןופ היװל

 (ייװצ רעמונ ,ַאטעג ןופ לקניװ ַא) ףיוה-לוש ןפיוא דפסה

 .('ןינמ סנואג, ןופ פערט יד ךיז ןעעז סקניל דליב ןפיוא)
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 קי הע יט ירד

 ןעוועג ןענעז ןדישראפ
 ?ננארעג ןופ ןגעוו יד



 אטעג ןופ עכָאפע-עיצַאזילינַאטס יד 1

 םנַאליב"טולב רעד

 עֶלַא טקידנעעג ךעלטנגייא ָאטעג ןיא ךיז ןבָאה 1941 רעבמעצעד ןטס21 םעד

 םָאקלופ ןעוװעג ןיוש זיא ייווצ רעמונ ָאטעג ,(סעיצקַא) ןעגנוריפסיורַא-טיױט עסיורג

 דיי טנזיוט ףלעוװצ ךרע ןַא ןבילבעג זיא סנייא רעמונ ָאטעג ןיא ןוא ;טרידיװקיל

 ןדיי ןענייש-ץוש עזָאר טימ רעדָא ,ןענייש-סנבעל עלעג טימ עטגרָאזַאב עלַא טעמכ-

 ןופ גָאט ןיא ענליוו ןיא ןעמ זיא ןזעוװעג :סנַאליב ןקיטולב םעד טנובשחעג ןבָאה

 געט עטשרע יד ןיא ;ןדיי טנזיוט קיצכעז ךרע ןַא ,1929 רָאי ןיא ךורבסיוא-המחלמ

 ןעמַאזוצ ןעװעג זיא ייוצ רעמונ ָאטעג ןוא סנייא רעמונ ָאטעג ןיא ןײגניײרַא ןופ

 ןעצ בורק ןוא ,ָאטעג ןטשרע ןיא טנזיוט קיסיירד) ןדיי טנזיוט קיצרעפ ךרע ןַא

 ךרע ןַא 1942 רַאונַאי ןט1 ןופ גָאכ םוצ זיא ןבילבעג ,(ָאטעג ןטייווצ ןיא ןדיי טנזיוט

 ןדיי לָאצ רענעזעוועג רעד ןופ טנעצָארּפ קיצנַאװצ טסייה סָאד ,ןדיי טנזיוט ףלעווצ

 | ,אטילד םילשורי ןיא

 גנונַאּפש עליבַאטס יד .סעיצקַא ןָא עקיאור םישדח ןעיצ ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה סע

 !ןעמ זַא ,ןייזטסואוַאב רעקידשואי רעד ,טעטיזָאװרענ עטילגעגנָא יד ,ָאטעג ןיא

 ןצרוק ַא ףיוא טריטנַארַאג זיא ןבעל סָאד זַא ,סעיצקַא ןשיוצ דימת ךיז טניפעג

 רעד ןופ גנוטרַאװרעד עקידמיואמ יד ,רעטייווצ ַא זיב עיצקַא ןייא ןופ ,טינשּפָא

 ןביוהעגנָא ךעלעמַאּפ ןבָאה ןליּפעג עלַא עקיזָאד יד ,עיצקַא רעקידנעמוקנָא דלַאב

 .וויסנעטניא רעקינייװ ץלַא ןרעוו וצ

 ךעלניישרַאװ -- טבעל טנעצָארּפ קיצ:ַאװצ -- טעדרַאמרעד טנעצָארּפ קיצטכַא

 עמרָאנ-טולב עקיזָאד יד .עמרָאנ-טולב עשטייד ַא ,םעטסיס רעשטייד ַא םעד ןיא טגיל

 -- ןבעל ןביילב ןיוש טעװ ןדיי טשער ןופ טנעצָארּפ קיצנַאװצ יד .לופ ןייש זיא

 ןוא .טקיאורַאב ןוא טסיירטעג ,טגָאזעג ןרעדנַא םוצ רענייא ןדיי ךיז ןבָאה יױזַא

 -סטייקיאור ַא טָאה רערעמ ץלַא -- סעיצקַא ןָא ןפָאלעג ןענעז םישדח רערעמ סָאװ

 -ַאטס ןופ הפֹוקת רעד ןיא ןיײרַא זיא ָאטעג רעד ןוא ,ָאטעג םעד טשרעהַאב ליפעג

 .עיצַאזיליב -

 עיגָאלָאעריא-סטעברַא יד
- 

 ןענעז רעקידערּפ עריא ."עיגָאלָאעדיא-סטעברַא; ןַא טשרעהעג טָאה ָאטעג ןיא
 -ורט-טּפיױה רעד .טַאר-ןדיי ןופ ןשטנעמ עקידנריפ יד ןוא יײצילָאּפ-ָאטעג יד ןעוועג
 בקעי טנַאדנעמָאק-ָאטעג רעד ןעװעג זיא עיגָאלָאעדיא-סטעברָא רעד ןופ רודַאב
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 טזָאלעג רעדָא ריא ןיא טביולגעג טָאה סרעניואוונייא-ָאטעג בוררעד רעבָא ,סנעג

 .ןדערנייא םעד ןיא ךיו

 :טגָאזעג טָאה עיגָאלָאעדיא-סטעברַא ענעפורעג ױזַא יד

 רעד טול ןעזעגסיוארָאפ טנעצָארּפ-טולב רעד .עדנע וצ ןענעז סעיצקַא יד

 ַאזַא ָאטעג ןיא ןבילבעג זיא'ס .ןעמונעג ןיוש זיא גנובעגצעזעג ןוא ערעל רעשיצַאנ

 ךעלטפַאשטריו סלַא שטייד ןכרוד טכַארטַאב ךעלנײשרַאװ טרעוו סָאװ ,ןדיי לָאצ

 טעװ ךעלצונ ךעלטפַאשטריװ סלַא ךיז ןזײװסױרַא ןענעק טעװ סָאװ רעד .ךעלצונ

 ןטערטּפָא ןשטייד ןזיב ןבעל םייב ןביילב וצ ןסנַאש טָאה רעדָא ,ןבעל םייב ןביילב

 עכעלטּפַאשטריװ יד .(...ךעלצונ ןייז טינ ןיוש םיא ןלעװ עכעלצונ יד ןעוו) ענליוו ןופ

 -רַא עשידיי לָאצ עסיורג ַא ךרוד ןרעװ ןזיװעגסױרַא ןעק שטייד ןרַאפ טייקכעלצונ

 ןיא עטריפעגסיוא ,ןטעברַא עטריציפילַאװק טוג ךרוד ןוא סָאדנַאמָאק יד ףיוא רעטעב

 ןטכַאמ עשיטָאטש רעדָא עשטייד יד ןופ ןעגנולעטשַאב ףיוא ןטַאטשרַאװ-ָאטעג יד

 ערעייז ןופ סױרַא ןענעז'ס .ןשטנעמ ןופ סולפוצ ַא ןזיװַאב ךיז טָאה ָאטעג ןיא

 טציא זיב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןענייש עסייוו) ןשטנעמ עזָאלנייש יד ןשינעקעטשרַאפ

 -ָאּפ יד ןופ ענעפָאלטנַא ןדיי ןעמוקעגנָא ןענעז'ס ;סענילַאמ יד ןיא ןטלַאהַאבסיױא

 עטרידיווקיל יד ןופ ןדיי יד ןעמוקעגוצ ךיוא ןענעז ףוסל ;דנַאלסורסיײװ ןיא ןעמָארג

 ןצביז זיב טלײײצעג ןַאד טָאה ָאטעג רעד .טנגעגמוא רענליו רעד ןופ ךעלטעטש

 : : .ןַאמ טנזיוט

 וצ טײקמַאזקרעמפיוא עצנַאג ריא טעמדיוועג טָאה עיצַארטסינימדַא-ָאטעג יד

 רעצעלּפ-סטעברַא ףיוא ,םינקז ןוא רעדניק וליפא ,ןעיורפ ,רענעמ ,ןדיי יד ןצעזַאב

 -צונ רעבָא עטסרעוװש יד וצ ןייג לָאז ןעמ זַא ,עיצַאטיגַא ןַא טריפעג ייברעד ןוא

 .ןשטייד יד רַאפ טעברַא עטסכעל

 .םזיויטקַא-סטעברַא ןקידערּפ וצ טייהנגעלעג עדעי ןצונסיוא טגעלפ סנעג בקעי

 -פיוא ןזייווַאב ךיז ןגעלפ ,"תועידי;ָאטעג; שידיי ףיוא גנוטייצ-ָאטעג רעד ןיא

 ;ןפור

 ףדײ-ָאטעג ,גנוטכַא

 !טולב ןייא טרָאּפש טעברַא זַא ,טקנעדעג

 * } יש

 :עדער ַא 'סנעג בקעי ןגעוװ ?תועידייָאטעג, ןיא טכירַאב ַא ןופ

 רעזנוא ןיא ןה ןוא ,עירטסודניא ָאטעג רעד ןיא טעברַא רעד ןיא ןה-., 7
 ימ זַא ,גנונוימ רענעמונעגנָא רעד וצ ךפיהל רימ ןפרַאד ,סָאדנַאמָאק ףִיוא טעבדַא
 עלצונ רעייז אקוד ןענעז רימ זַא ,ןוייוופיוא -- הכאלמ םּוש ןייק וצ טינ ןגווט
 יד זיא ןעגנוגנידַאב-המחלמ עקיטציא ןיא .ןטיוברַאפ טינ זנוא ןעק ןעמ זַא ןוא
 ...העש רעד ןופ טָאבעג ַא טרפב טכַאמרעוו רעד רַאפ טעברַא יד ןוא ,ללכב טעברַא
 .עזַאב-סטעברַא רעד ןופ ןייגקעװַא טינ אבהל ףיוא ךיוא ןפרַאד רימ

 רימ ןוא טנזיוט ןצרעפ זיב ָאטעג ןיא סרעטעברַא לָאצ וד טייגרעד רעטציא
 -פעשַאב לָאצ יד ןייגרעד לָאז טטוווט ןצכעז זיב זַא ,ןעלטימ ןעמעננָא ןפרַאד
 עמקיטפעשַאב יד ןשיװצ ךווא רעבָא ..ָאטעג ןרעסיוא ןוא ָאטעג ןיא עטקימ
 טעטיוו'!טקודָארּפ סטעברַא רעזנוא ידכב -םיוניש עקיסַאּפ ןריפניירַא ןעמ ףרַאד

 -סיוגע רעזנוא ךיז ןרעסערגרַאפ אלוממ טעוו םעד ךרוד לייוו ןגווטש לָאז
 ָאטעג ןרעסיוא ןופ סרעטעברַא ערעזנוא ןזומ רעבירעד .גנוקיטכערַאב-ץנעט
 ידכב ,רעצעלפ-סטעברַא ערעדנַא ףיוא רעצעלּפ-סטעברַא עמעוװקַאב ערעייז ןטייב
 ".ָאטעג ןופ ןסערעטניא ענײמעגלַא וד רַאפ ץונ רעמ ןסקַאװסיורַא לָאז ןופרעד
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 טסעפינַאמ רעד

 טכַאמ עכעלרעניא עצנַאג יד זיא עיצַאזיליבַאטס-ָאטעג רעד ןופ הפוקת רעד ןיא
 הפוקת רעקידרעירפ רעד ןיא זיא עכלעוו ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד וצ רעבירַא ָאטעג ןיא

 יוצּפָא ידכב ,טַאר-ןדיי ןופ ןַאגרָא-ריפסיוא ןַא רָאנ רקיעב ןעוועג סעיצקַא יד ןופ

 ,סעיצקַא עטרעדָאפעג ןשטייד יד ןופ יד ןריפוצסיוא ידכב ןוא גנונעדרָא יד ןטיה

 ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ טייקכעלקריוו רעד ןיא טַאר-ןדיי רעד זיא רעבָא טציא
 יײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ןלעפַאב ןוא ןעגנוזייֹוונָא יד ןופ רעריפסיוא

 רעטעּפש .ָאטעג ןופ רָאטַאטקיד רעד ןרָאװעג טציא שיטקַאפ זיא סנעג בקעי

 ךרוד ןרָאװעג טרינָאיצקנַאס לעיציפָא םישזערדָאטעג רעכעלרעניא רעקיזָאד רעד זיא

 ."רעייטשרָאפ-ָאטעג, לטיט םעד ןעמוקַאב טָאה סנעג בקעי .טכַאמ רעשטייד רעד

 עקידנגלָאפ ןרָאװעג ןעגנָאהעגסיױא ןסַאגָאטעג יד ףיוא ןענעז ילוי ןט15 םעד

 * :ןטַאקַאלּפ
 1049 ילוי ןט-19 ןופ אנליוו ןיא רַאסימָאק-סטיבעג ןופ לעּפַאב ןטיוק

 ויצילָאּפ רעד ןופ ףעש ןוא ָאטעג ןופ רעייטשרָאפ סלַא ,ןעמונעגרעביא ךיא בָאה
 .ָאמעג םעד רַאפ גנוטרָאוװטנארַאפ עלופ יד

 -עדרָא ןוא ןילּפיצסיד ,טעברַא זיא ָאטעג ןיא ץנעטסיוקע ןופ דוסי רעד
 . סע ןּכלעװ ףיוא ,לייז ַא זיא רעניווװנייא-ָאטעג רעקיאעפ-סטעברַא רעדעו .גנונ
 .םויק רעזנוא ךיז טציטש

 ןוא טעברַא ןטכַארַאפ סָאװ ,עכלעזַא זנוא ןשיוװצ ןייז טינ ןפרַאד סע
 .סנכערברַאּפ ענעדישרַאפ קידנעייגַאב ,ןגעוו ןשלַאפ ףיוא ןעויג

 ,ןא רעײ:שרָאפ-ָאטעג ןראוו ןופ טקַאפ םוצ תובישח רעמ ןבעגוצ קידנלעוו

 רעבלעז רעד ןיא סנעג בקעי טָאה ...טכַאמ טָאה רע זַא ,תמאב ךעלנײשרַאװ קידנביולג

 | :עיטסענמַא ןַא ןגעוו ןעוועג עידומ גנוכַאמטנַאקַאב

 ךיא בָאה ,ןייטשרַאפ סָאד ןלעוו סרעניואוונויא-ָאטעג עלַא זַא קודנביולג
 ןיא טסערַא ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןענָאזרעּפ עלַא ןעיירפַאב וצ טנדרָארַאפ
 וד ןפוא םעד ףיוא קידנבעג ,עיטפענמַא עטיירב ַא סיורַא ביג ךיא ןוא .ָאטעג
 ןבעל ךעלרע ןַא וצ ךיז ןרעקוצקירוצ טייקכעלגעמ יד סרעכערברַאפ עקיטכענ
 -פייוצ טםינ רענייק רעבָא לָאז .סערעטניא םענעגייא םענענַאטשרַאפ טוג ןבילוצ
 ןלעטשּפָא טינ ךיז ךיא לעוו ,טייקידנעווטיונ יד ןעמוק טעוו'ס ביוא זַא ,ןעל
 ּיִב ןשנעמעלע עשירעכערברַאפ יד ןגעק ףמַאק ןיא ןעלטימ עטסגנערטש יד רַאפ
 .גנואויטשטנא רעייז רעדעי

 ֶנ יש

 ."טסעפינַאמ-סנעג, :ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב גנוכַאמטנַאקַאב יד טָאה ָאטעג ןיא

 -רעייפ ַא ןפורעג סנעג בקעי טָאה רעײטשרָאפ-ָאטעג לעיציפָא ןרעוו ןייז דובכל

 -נייא ךיז טזָאלעג רע טָאה טנוװָא ןיא ןוא ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ גנולמַאזרַאפ עכעל

 -וצנירַא טביולרעד וליפא טָאה טכַאמ עשטייד יד .טעקנַאב ןכעלרעייפ ַא ןענעדרָא

 טלעטשַאב ןענעז ןעמולב יד ,ןײרַא ָאטעג ןיא ןעמולב טימ ברעק ןוא ןטעקוב ןגָארט

 "ןדיי ןופ סרעריפנָא יד ךרוד ,יײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ןרַאסימָאק יד ךרוד ןרָאװעג

 בקעי תונתמ סלַא ןטייהנייא יד ןופ ןרידַאגירב יד ךרוד ךיוא יװ ,ןעגנולײטּפָא-טַאר

 טכַאמעג .ךיז גָאט םענעי ןיא ךיוא טָאה ײצילָאּפ-ָאטעג יד .עיצַאנימָאנ ןייז וצ ןסנעג

 בקעי ןופ טנוװָא ןיא ןוא רעקוצ ןוא לעמ טלגומשעגניירַא ןרעװ סע יװ ,קידנעעז טינ

 -לעה ןייז וצ ןבָאה ,(ןענימרעט עקידסלָאמַאד יד טימ ךיז ץונַאב'כ) גנוניורק 'סנעג
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 -ײצילָאּפ עטעדיילקעג קירבוט-םוי ,ןעמולב טימ ברעק ןגיוצעג גנוניואוו רענעטכױלַאב

 .ָאטעג ןופ ןשטנעמ-טכַאמ ןוא ,ןעמַאד

 םעד ןדַארַאּפ עקיזָאד יד ןיא ןעזעג טָאה ָאטעג ןופ שטנעמ רעכעלנעוועג רעד

 ןופ ןריפרַאפ ךיז טזָאלעג ןוא עיצַאזיליבַאטס-ָאטעג רעד ןופ קורדסיוא ןטסטלוב

 .סעיזוליא-סטייקיאווו

 טזָאלעג ןַאד לגייטש לעיצעּפס ַא ןיא ףױה-טַאר-ןדיי ןפיוא טָאה סנעג בקעי

 ןופ םעלבמע ןקידעבעל םעד טלעטשעגרָאּפ ךיז טימ טָאה עכלעוו ,זדנַאג ַא .ןעװעדָאה

 ןעוועג רעדורב 'סנעג בקעי זיא לװַאש ָאטעג ןיא .ָאטעג ןיא זיוה ןקידנריגער םעד

 ַא ןעועג רעדורב רעטייוצ ַא רענייז זיא ָאטעג רענליוו ןיא ןוא רעריפנָא-ָאטעג

 -ץגסיוא ןעוועג זיא זדנַאג יד .טמַא-סטעברַא ןוא ײצילָאּפ ןופ רעטמַאַאב רערעכעה

 -ָאטעג עייר רעצנַאג ַא ןיא ןרָאװעג ןעגנוזַאב זיא ןוא קוקַאב סנעמעלַא וצ טלעטש

 -ַאב יז זַא ,קידנגָאז ,זדנַאג יד ןייז אנקמ ןגעלפ טייל עמערָא .רעדיל עשי:סירָאמוה

 .ייייז יו גנורענרעד ערעסעב ַא טמוק

 א םי ןשיצַאנ ןיא לזדניא רעשידיי ַא

 ןטנָאנ ןופ רַאמשָאק רעד טרעטייװרעד סעּפע ָאטעג ןופ ךיז טָאה'ס רָאנ יװ

 -טפַאשלעזעג ,ךיירנברַאפ ,טגייווצרַאפ ַא טלקיוועגרעדנַאנופ ָאטעג ןיא ךיז טָאה טיוט

 ןבעל ךעלטפַאשטריװ ןוא שיטילָאּפ ,לערוטלוק .,ךעל

 הנידמ עשידיי ַא -- ןַאקלואוו ַא ףיוא ;לזדניא רעשידיי ַא -- םי ןשיצַאנ ןטימניא

 ' : .ןטָארד ןוא ןרעיוט רעטניה

 -יל רעשיאערבעה ןוא .רעשידיי ,זיוה-רוטלוק ,ןזעוו-לוש :טיבעג-רוטלוק ןפיוא

 ,עידוטס עשיטַאמַארד עשיאערבעה ,רעטַאעט שידיי ,תיהבע תירב ,ןיײארַאפ-ןטַארעט

 -קיזומ .,ןטעברַא עכעלטפַאשנסיװ ,ןטַארעפער-רוטלוק ,ןרָאכ עשיאערבעה ןוא עשידיי

 ְ ,בולק-רעדניק ,בולק-טנגוי ,רעטסעקרָא רעשינָאפמיס ,ןלוש

 "גסקַאװ ץלַא ןַא ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עשידרערעטנוא :טיבעג ןשיטילָאּפ ןפיוא

 ,גנוגעווַאב-דנַאטשרעדיװ עשינַאזיטרַאּפ עקיד

 ,עיצקודָארּפ-ָאטעג רענעגייא ןַא טימ ןטַאטשרַאװ :טיבעג ןכעלטפַאשטריוו ןפיוא

 -ספליה עסיורג ַא ןוא לגומשייָאטעג ,לדנַאה-ָאטעג ,קימָאנָאקע-ָאטעג עזעירעטסימ ַא

 רעלַאיצָאס רעד ןופ ןוא ?טעטימָאק-ספליה ןכעלטּפַאשלעזעג,; םעד ןופ טייקיטעט

 .םעלבָארּפ-סגנוניואוו ַא ןופ גנורינַאלּפ ,טַאר-ןדיי םייב גנוגרָאזרַאפ

 -רעד וצ ןעלטימסגנַאװצ עכעלרעניא עקידתונשקע :טיבעג-סטייהטנוזעג ןפיוא

 0::5בא וצ טעמכ ןוא דנַאטשוצ ןשינעיגיה ןרַאטינַאס ןכיוה ַא וצ ָאטעג םעד ןעגנערב

 עכַײרגלָאפרעד ןוא עטנעװקעסנָאק ;ןסַאג ןוא ןפיוה ,ןעגנוניואוו ןופ טייקנייר רעטול

 -ידעמ-רַאטינַאס ןופ ץענ עטגייווצרַאפ טיירב ,ןטייקנַארק עקיּפעלק ןופ גנופמעקַאב

 ,ןטלַאטשנַא עשיניצ

 יש

 ןוא ,ןבעל ןופ ןסינעג וצ גנַאלרַאפ רעקידנגייטש ַא ָאטעג ןיא ךיז טזייװַאב סע

 -טפַאשלעזעג יד ןיא ןוא טנגוי רעד ייב .ָאטעג ןיא זיא ןעמ זַא ,ןסעגרַאפ ךיז ןלעוו וצ

 טסרעסיוא ןַא ןיא טרירטנעצנָאק ןעגנַארד עקיזָאד יד ןרעװ ָאטעג ןיא ןזיירק עכעל
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 ו

 עקילָאצמוא ןכוזַאב ןיא ןיא טעברַא רעלערוטלוק ןוא רעכעלטּפַאשלעזעג רעוויטקַא

 ,יד ייב רקיעב ןוא ןזיירק ערעדנַא ייב .ןטַארעפער ןוא ןטרעצנָאק ,ןעגנולעטשרָאפ

 רעסעב ,ךיז ןדיילק וצ רעסעב גנַאלרַאפ ַא ןיא סיוא סע ךיז טקירד ,"ןענידרַאפ, סָאװ

 ןענַארָאטסער ךיז ןזייװַאב סע ,רעדיילק עטנַאגעלע ָאטעג ןיא ךיז ןזײװַאב סע .ןסע וצ

 : .תורוחס טימ

 .ןעמענפיוא עכעלרעייפ ןוא ןטנוװָא-ץנַאט ,רעלעב ןייא טנדרָא ײצילָאּפ יד

 .-ָאקע ענעדישרַאּפ ייב גנוריצנערעפיד עלַאיצָאס עטלוב ַא ךיז טזייוו ָאטעג ןיא !
 ןדישרעטנוא קידלַאװג זיא טרַאדנַאטס-סנבעל סנעמעוו ,ןטכיש עשימָאנ

 :ןגָאז ןשטנעמ

 טכירעגמוא לייוו ,ךיז טזָאל סע ןמזילכ ,ןבעל סָאד ןּפַאכנײרַא ףרַאד ןעמ --

 ,קילגמוא ןַא ןעשעג רעדיוו ןעק

 יש

 ןוא רעלוּפָאּפמוא ,טבילַאבמוא ָאטעג ןיא ןעוועג ללכ סלַא זיא טַאר-ןדיי רעד

 -ריפסיֹוא ןַא ןעזעג םלוע-ָאטעג רעד טָאה םיא ןיא לייוו .טסַאהרַאפ טושּפ לָאמטּפָא

 עכלעוו ,ןשטנעמ ןעוועג ךיוא רעבָא ןענעז'ס .ןעגנונעדרָארַאפ עשטייד יד ןופ ןַאגרָא

 -םעלגעמ ענייז ןופ ןצענערג יד ןיא זַא ,ןעוועג תוכז דמלמ זייוולייכ םיא ףיוא ןבָאה

 ,גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד רַאפ רערעמ סָאװ רע טוט ,ןטייק

 ןופ לײטּפָא ןַא הליחתכל טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה סָאװ ,ײצילָאּפ-ָאטעג יד

 טשרעה סָאװ ,עיצוטיטסניא ןַא טייצ רעד ןופ ףיול ןטימ ןרָאװעג זיא ;כַאר-ןדיי

 הפוקת רעטצעל רעד ןיא .ןעגנונעדרָארַאפ סױרַא םיא טיג ןוא םיא רעביא שיטקַאפ

 -ָאטעג רעד ןופ טנעה יד ןיא רקיעב ןגעלעג ָאטעג ןרעביא ?טכַאמ, יד זיא ָאטעג ןופ

 -סטעברַא ףיוא ןדיי יד !טלייטרַאפ טָאה רעכלעוו ,?לײטּפָא-סטעברַא; רעד ךיוא .יײצילָאּפ

 ,רעניואוונייא-ָאטעג עלַא טרירטסיגער טָאה סָאװ ,"טמַא-סגנודלעמ,, רעד ןוא רעצעלּפ

 .סעיצקנופ עשיאיײצילָאּפ עסיוועג טימ סעיצוטיטסניא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה

 טלדנַאװרַאפ ךיז טייצ רעד טימ רעבָא ןבָאה טַאר-ןדיי ןופ ןלײטּפָא ערעדנַא יד

 עכעלגעט-גָאט יד רַאפ טגרָאזעג ןבָאה עכלעוו ,סעיצוטיטסניא עמָאנָאטױא טעמכ ןיא

 ,רוטלוק ןופ ןליײטּפָא יד ןעוועג ןענעז עכלעזַא .גנורעקלעּפַאב-ָאטעג רעד ןופ ןטיונ

 ,גנוגרָאזרַאפ עלַאיצָאס ןוא עירטסודניא .,גנוזייּפשַאב ,גנוניואוו ,ןזעוו-סטייהטנוזעג

 רעביא טלייצעג ןבָאה ןטלַאטשנַאטַאר-ןדיי עקיזָאד יד ןופ עכלעטשעגנָא יד

 ,גנורעקלעּפַאב-ָאטעג רעד ןופ ןטכיש עטסמערָא יד וצ טרעהעג ןבָאה ייז ןוא ןַאמ טנזיוט

 רעייז ןיא קידנעעז ,שפנ-תריסמ ןוא הדמתה טימ טעברַאעג ןבָאה ייז ןופ ןלייט עסיורג

 ךיוא רָאנ --- ןייש ַא ןציזַאב וצ טייקכעלגעמ ַא ןוא הסנרּפ-רוקמ ַא רָאנ טינ טעברַא

 ןיא עטלעטשעגנָא יד ,דיײָאטעג םעד ףליה ןגָארט וצ תוחילש עכעלטפַאשלעזעג ַא

 וצ ױזַא יו ,ןעלכימ צלַא טעברַא רעייז ןיא ןכוז טפָא ןגעלפ ןטלַאטשנַא-טַאר-ןדיי יד

 ןיא ךיז טָאה'ס ביוא ,ײצילָאּפ-ָאטעג ןוא טַאד-ןדיי ןופ ןעגנונעדרָארַאפ יד ןריטָאבַאס

 ןטלַאמשנַא-ָאטעג עקיזָאד יד בלַאהרעניא .לעּפַאב ןשטייד ַא ןופ רעטקַארַאכ ַא ןעזעג ייז

 -ָאטױא-ָאטעג, ןימ ַא ןשטנעמ-ָאטעג יד ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגפיוא םורַא ױזַא זיא

 ןריטסעפינַאמ וצ ךיז ױזַא יװ ןעמרָאפ ענעדישרַאפ טכוזעג ךיוא טָאה עכלעוו ,"עימָאנ

 רעכעלטפַאשלעזעג רעד יװ :רע-קַארַאכ ןכעלטּפַאשלעזעג ןוא ןשיטַארקָאמעד ריא טימ

 -עג ,ןכעטימָאק-רעטעברַא ;ןעגניטימ-סטכירַאב עכעלטנפע ענייז טימ טעטימָאק-ספליה

 ,םיריולקָאד ,סרערעל ןופ ןדנַאברַאפ ;ןטיײהנײא-סטעברַא ערעדנוזַאּב ןיא עטלייוו
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 ,טַאר ןלענָאיסעּפָארּפ ַא ןלענשפיוא ןופ ןוואורּפ ;ןטסיטרַא ןוא רעלטסניק ,ןטַארעטיל

 עטלעטשעגנָא יד ןופ ץנַאטנעזערּפער עטלייוועג ַא ןלעטשרָאפ ךיז טימ לָאז רעכלעוו

 .טַאר-ןדיי ןופ סעיצוטיטסניא ערעדנוזַאב יד ןיא

 ןטלַאטשנַא-ָאטעג ענעדישרַאפ יד ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ-ָאטעג יד

 ןיא טייצ רעד טימ ייז טלדנַאװרַאפ ,גנַאגוצ ןכעלטפַאשלעזעג רעייז קנַאד ַא ,ןבָאה

 דנַאטשרעדיװ ןשיטילָאּפ ןוא ןרַאטינַאס ,ןשימָאנָאקע ,ןלערוטלוק ןשידיי ןופ ןעלזדניא

 יד ןפלָאהעגטימ ןבָאה טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא .טייקיטשט רעשידרערעטנוא ןופ ןוא

 ןרעטנוא ,ן2רָאד ךיוא ןבָאה עכלעוו ,סָאדנַאמָאק יד ףיוא רעטעברַא-סגנַאװצ עשידיי

 ,דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןופ סרעטנעצ ןפַאשעג ,ײגַאנ ןוא סקיב ןשטייד

 ַאטעג רעלארטנעצ -- ענליוו

 סלַא ןוָאװעג טמיטשַאב סנעג בקעי זיא עיטסענמַא רעד ךָאנ םישדח רָאּפ ַא

 .דנַאלסורסייװ ןוא עטיל ןופ סָאכעג יד ןופ רעייטשרָאפ רעלעיציפָא

 סנעמעוו ,ָאטעג-לַארטנעצ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ זיא אפוג ָאטעג רענליוו

 -סטעברַא ,סָאטעג עשידיי עייר עצנַאג ַא ףיוא ךיז טיצ סע טפַאשרעה ןוא טכיזפיוא

 ענייז טקישעגסױרַא טָאה סנעג בקעי ."דנַאל רענליוא -- ענליוו םורַא ןרעגַאל

 ,ךעלטעטש עניילק יד ןיא סָאטעג עקימורַא יד ןיא עטלעטשעגנָא ןוא ןשטנעמ -יײצילָאּפ

 .ָאטעג רענליוו ןופ רעטסומ ןטיול ייז ןענעדרָאוצנײא ידכב

 סָאװ ,עירעּפמיא ןַא ןופ גנוריגער ַא יו טריּפשעג ךיז טָאה ײצילָאּפ-ָאטעג יד

 -עיצעּפס ןיא ןרָאװעג טצוּפעגסיױא זיא ײצילָאּפ יד .הלשממ ריא רעטנוא סעינָאלָאק טָאה

 ,ןעגנונעכיײצּפָא-דוד-ןגמ ענעדלָאג טימ ןוא ןעגנופיירמוא ענעדלָאג טימ טיהדייצילָאּפ על

 ַא ןגָארצעג טָאה סנ:עג בקעי .דגב ןפיוא ןוא טוה ןפיוא גנַאר ןייז טיול רעדעי

 ךגמ םענעדלָאג ַא טימ ןוא גנוניורקַאב רענעדלָאג ַא טימ טוה:יײצילָאּפ ןלעיצעּפס

 ןייז טימ זַא ,טביולגעג ךיוא טָאה רע .ָאטעג ןיא ךלמ טריּפשעג ךיז טָאה רע .דוד

 רע .דָאירעּפ-עיצַאזיליבַאטס ןייז וצ ָאטעג םעד טכַארברעד סע רע טָאה קיטקַאטי

 ןוא ןילּפיצסיד רענרעזייא ,טעברַא ןופ קיטקַאט ןייז טימ זַא ,טביולגעג ךיוא טָאה

 טעװ ןײילַא רע ןוא ןדיי יד ןעװעטַאר רֶע טעװ טכַאמ רעשטייד רעד טימ טעברַאטימ

 -- -- -- .ָאטעג ןופ ןריפסיורַא ךָאנ יז

 עטנפָאװַאב עשידרערעטנוא יד ןסקַאװעג רעמ ץלַא זיא ':ייצ רעבלעז רעד ןיא

 ,גנוגעװַאב:סדנַאטשרעדיװ
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 אטעג ןופ םיור-סנּבעל רעד .2

 ןעמעלבָארּפ-סגנוניױאוו

 :עגַארּפ יד טלעטשעג ךיז טָאה ָאטעג ןופ גָאט ןטשרע ןופ

 ?ןעניואוו ןעמ טעװ ואוו
 ןרַאפ ואוו ,לביטש ןיילק ַא ןיא .ןגָארטרעד וצ טינ ןעװעג זיא טפַאשגנע יד

 ןצפופ טניואוועג ָאטעג ןיא ןבָאה ,ןָאזרעּפ יירד זיב סנייא ןופ טניואוועג ןבָאה גירק

 -טַארדַאװק ַא ןלַאפסױא ןשטנעמ ַא ףיוא טגעלפ ןטלעז רעייז .ןָאזרעּפ קיצנַאװצ זיב

 לרעמיצ ןייא ןיא .ןָאזרעּפ ןייא ףיוא רעטעמ-טַארדַאװק 0,8-0,7 ןטסיימ םוצ ,רעטעמ

 ,רעדניק ןוא עטלַא ,רענעמ ,ןעיורפ ,תוחּפשמ טכַא זיב ףניפ ןופ ױזַא טניואוועג ןבָאה |

 ןעמַאזוצ עקנַארק ןוא עטנוזעג

 ךס ַא ןעגנוניואוו סלַא ןצונסיוא טנעקעג ןעמ טָאה ָאטעג ןיא תוריד עלַא טי

 טפרַאדעג ךיוא טָאה ןעמ .סעיצקַא יד תעשב תוברוח ןיא טלדנַאװרַאפ ןעוועג ןענעז

 .ןטלַאטשנַא רַאפ ןלַאקָאל ןבָאה
 ו

 ןגָארטרַאפ ייז טָאה ,ָאטעג ןיא ןשטנעמ יד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,םָארטש רעֶד

 ןופ ןרעטקַארַאכ ענעדישרַאפ טימ ןשטנעמ טשימעג ,טכַאמעג ךיז טָאה סע ואוו

 םוצ רענייא ךיז ןסַאּפוצוצ רעווש ןעוועג זיא סע .ןטפַאשנגייא ןוא ןכַאפ ענעדישרַאפ

 ןפָאלש רענייא ליו .ןרעדנַא םעד רענייא סואימ ןרָאװעג ךיג זיא ןעמ .ןרעדנַא

 ןענעפע רענייא ליוו .ןשינעעשעג גָאט ענייז ןלייצרעד ןוא ןדער רערעדנַא רעד ליװ

 סָאד ןצייה יורפ ןייא ליוו .טלַאק םיא זיא סע ,רעטייווצ רעד טיירש ,רעטצנעפ סָאד

 .עבלעז סָאד ןוט ןעיורפ ערעדנַא יד ןַאד אקוד ןליװ ,ןכָאקסיױא סעּפע ןוא עלעווייא

 :טינ רענייק ליוו -- ןליד יד ןשַאװ ןוא ןרעמיצ יד ןרעקסיוא רעבָא ןעמ ףרַאד

 -- ?וד טינ ןוא ,ךיא סעּפע סָאװרַאפ ---

 דימת טשרעהעג ייז ןיא טָאה סע ,ץומש ןיא ןעקניז ןביוהעגנָא ןבָאה רעזייה יד

 ךיז םינכש ןגעלפ -- ךָאז ַא סעּפע ןרעוװו ןריולרַאכ טגעלפ .גנַארדעג ןוא למוט

 זַא ןגָאז ןעמ טגעלפ - ןרעװ ןענופעגּפָא סע טגעלפ ;ןייז דשוח ערעדנַא .יד ענייא

 עטגערעגפיוא ןשיווצ ןעיירעגירק ןוא ןלַאדנַאקס .קירוצ ןפרָאװעגרעטנוא טָאה ןעמ

 -ךעלעוויוא / עקידנעטש טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןעיורפ יד ןשיווצ רקִיע רעד ,םינכש

 ןענעז -- טפַאשגנע רעסיורג רעד ןיא ךיז ןבעלנעמַאזוצ יענעק טינ סָאד ;!םיכוסכס

 ,ָאטעג ןיא ןגָאלּפ ערעווש יד ןופ ענייא ןעוועג

 .תוריד ערעייז ןטייב ןוא ןרָאטַאקָאל-טימ ךיז ןכוזסיוא ןבױהעגנָא ןבָאה ןשטנעמ

 רעדָא ,םינכש ענעזעוועג רעדָא םיבורק טימ םיבורק : טסַאּפעגפיונוצ ךיז ןבָאה סע
 ר
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 עבלעז יד ןיא קיטעט ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ דעדָא ,ךַאֿפ ןייא ןופ ןשטנעמ

 עיצקעלעס-טסבלעז ַאזַא .סעיצ:טיטסניא עכעלטּפַאשלעזעג ןוא ןעגנוטכיר עשיטילָאּפ

 ןקיטיײזנגעק ןופ דוסי ןפיוא טיובעג ןעוועג זיא ,ןעגנובייר יד טרעדנימעג טָאה

 .סרעניואוונייא-ָאטעג יד ןשיווצ הולש לסיב ַא וצ טכַארבעג ןוא --- יורטוצ

 ערעגרע ןוא תוריד "ערעסעב/ ןעוװעג ךיוא ןענעז טפַאשגנע רעבלעז רעד ןיא

 ,רעטצנעפ ןָא רעדָא רעטצנעפ טימ ,ןרעגנע ַא ןיא רעדָא ףיוה ןקימיורג ַא ןיא :תוריד

 ..ןנסַאק-טסימ ןוא טעזָאלק םוצ טנעָאנ רָאג רעדָא ,עקיטפול ,ערעטצניפ ,עקיטכיל

 סע רעוו .יז ?ןצעזַאב, ךרוד --- ?גנוניואוו ַא ףיוא טכער הנוק ךיז ןעמ זיא יו

 ןשיווצ לַאדנַאקס ַא סיוא טכערב סע ביוא ןוא .יז טָאה רעד ,רעירפ ןיירַא ךיז טּפַאכ

 ןעק רע ,ןזָאלניירַא ןעק רע ,טסיצילָאּפ-ָאטעג רעד טרידיצעד -- ןטנעדנעטערּפ ךס ַא

 -קעיבָא רעד ןיא טשױטנַא סרעניואוונײא-ָאטעג יד ךיז ןבָאה ךיג .ןרעורַאֿפ ךיוא

 ןטקילפנָאק ןיא סעיזיצעד ערעייז .ןטסיצילָאּפ עשידיי עייר עצנַאג ַא ןופ טעטיוויט

 עטוג רַאפ ןוא רעדורב ןרַאפ ןוא ךיז רַאפ .קיטייזנייא טלוב טּפָא ץנַאג ןעוועג ןענעז

 "טריקסיפנָאק, רעדָא ,הריד ערעמיורג ,ערעסעב ַא ןענופעג ייז ןבָאה עטנַאקַאב

 .טצעזַאב טַאהעג ןיוש יז ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ ןופ

 ..ָאטעג ןיא עיצקעטָארּפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 לָאמַאטימ סױרַא זיא ,עיצקַא-רוּפּכ-םוי רעד ךָאנ ,םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 ענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ יד ןעלמוט טינ ךיז ןלָאז סע ידכב זַא ,ָאטעג ןיא לעּפַאב ַא

 טרירטסיגער ןייז ןלָאז ןשטנעמ יד ידכב ןוא ,טעברַא רעד וצ ןײגסױרַא םייב ןטייהנייא

 -סטעברַא עדעי רעדָא ְךַאפ רעדעי -- "ןקָאלב, ןפַאשעג ןרעװ ,ןכַאפ ערעייז טיול

 ןעמוקרָאפ טזומעג טָאה ךיז ןביילקרעביא סָאד .קָאלב רעייז זיא ןעניואוו ןלעװ טייהנייא

 "גנורעדנַאװ -רעקלעפ, ַא ןעמוקעגרָאפ ןַאד זיא סע .ןהעש עטלייצעג ןופ ךשמ ןיא

 יד ןיא ענענופעג) סרעמע ןוא סעקיניישט טימ ,קעּפ טימ ,ָאטעג ןופ ןסַאג יד רעביא

 ,דוסי-סגנונעדרָא ןַא טַאהעג טָאה לעפַאב רעד סָאװ ,םעד ץָארט .(רעזייה ענעזָאלרַאפ

 טלײטעגּפָא טָאה רע לייוו --- ָאטעג ןיא קינַאּפ עסיורג ַא ןפורעגסורַא ךיוא רע טָאה

 ןופ גָאזנָא ןַא ןעועג זיא רע ןוא -- ןשטנעמ-ךַאפ טינ יד ןופ ןשטנעמ-ךַאפ יד

 ...סעיצקַא עקידנעמוקנָא

 גנולײטּפָא-סגנוניואוו

 -רעביא יד ןרילוגער ,עגַארפ-סגנוניואוו רעד ןיא גנינעדרָא ןַא ןפַאש וצ ידכב

 סרעניואוונייא יד ןופ לָאצ ןיא עיצרָאּפָארּפ ַא ןוא םעטסיס ַא ןלעטשנייא ,ןעגנולדנַאװ

 ,גנולײטּפָא-סגנוניואוו ַא ןרָאװעג ןפַאשעג טַאר-ןדיי ןכרוד זיא ,הריד רעבלעז רעד ןיא

 ףסוי ןַאד ,עשרַאװ ןופ ןַאמדירפ רעינישזניא ןעוועג ןענעז סרעריפנָא עטשרע יד

 רעכלעוו ,רעטסָא לאפר ןופ טעֿברַאטימ רעד ייב יקצינלָאקש םייח רעטעּפש ,ןַאמזַאלג

 טימ גנוליײטּפָא רעשיאייצילָאּפ-רַאטינַאס רעד ןופ "רעעזפיוא-רעביוא? ןעוועג זיא

 ' .ןעמַאזוצ גנוליײטּפָא-סגנוניואוו רעד

 רעייז ,סרעניואוונייא יד רעביא טכיזפיוא עזיצערּפ ,עקרַאטש ַא ןבָאה וצ ידכב

 ,גנובעגסױרַא-ןטרַאק-טיורב ,ןגַארפ-ןייש ,עיצַארטסיגער רעייז ,סולפּפָא ןוא סולפוצ
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 -עיכרַארעיה רעקידנגלָאפ ןרָאװעג ןפַאשעג גנולײטּפָא-סגנוניאו רעד ךרוד זיא

 :טַארַאּפָא

 -טרָאװטנַארַאפ ןייז טָאה (סרעניואוונייא קיצנַאװצ ,ןעצ ,טכַא ,ריפ) בוטש עדעי

 .ןיטנַאדנעמָאק רעמיצ --- יורפ ַא בור סָאד ,ןכעל

 .ץטנַאדנעמָאק-זיוה יד טייטש (הריד) זיוה ןייא ןופ ןבוטש עלַא רעביא

 ןיטנַאדנעמָאק ףיוה יד טייטש זיוה ןבלעז ןיא סניטנַאדנעמָאק-זיוה עלַא רעביא

 ןבָאה רעדָא קָאלב ןייא רָאפ ךיז טימ ןלעטש עכלעוו) ןפיוה עקינייא רעביא

 םָאדװַארּפוא -- רָאטַארטסינימדַא) "סָאדוַארּפוא רעד טייטש (טפַאשהבורק ערעדנַא

 .(ַאמָאד ישטשואַאילוװַארּפוא --- תובית:ישאר עשיסור ַא זיא

 .גנולייטּפָא סגנוניואוו ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןעייטש "ןעמָאדװַארּפוא, עלַא

 .העּפשה רעסיורג ןופ טמַא רעקיטכיוו ַא ָאטעג ןיא ןעוועג זיא םָאדװַארּפוא ןַא

 ַא רעטכידעג ןכַאמ ,ןעגנוניואוו ערעייז ןופ ןשטנעמ ןפרַאװסױרַא טנעקעג טָאה רע

 -סגנודלעמ , עלעיצעּפס ןריפ ןגעלפ "ןעמָאדװַארּפוא , יד ...רערעטיש רעדָא ננוניואוו

 .רעניואוונייא-ָאטעג עלַא טרירטסיגעררַאפ ןעוועג ןענעז'ס יאוו ,"רעכיב

 ןטנַאמער

 וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,ָאטעג ןיא םיור:סגנוניואוו םעד ןרעסערגרַאפ וצ ידכב

 טריטנָאמער : רעזייה עבורח טיובעגרעביא טָאה ןעמ .טעברַא-טנָאמער עסיורג ַא ןריפ

 ,תוריד רעמ ןפַאש וצ ידכב ,טנעוו טרָאד טלעטשעגניײרַא ,ןדַאלקס ,ןעניזַאגַאמ ענעזעוועג

 -יוב ןוא סרעלעק טלדנַאװרַאפ טָאה ןעמ ;סנעמיוק ,ןביוש ,ךעלעוויוא עשירָאזיװָארּפ
 .טעברַאעג טוג טַארַאּפַא רעד טָאה טרּפ םעד ןיא .רעטרע-ןיואוו ןיא רעמעד

 ַאטעג ןיא ,רעמיורג טרעוו סע

 ןוא עכעלטע ןופ ןלַאפעג ָאטעג ןיא רעניואוו:ייא לָאצ יד זיא סעיצקַא יד ךרוד

 .ָאטעג ןיא רעמיורג ןרָאװעג זיא סע -- טנזיוט ןצביז זיב טנזיוט קיסיירד

 ןכַאש ןכרוד ןוא (ָאטעג רעיינ רעד) ןפיוה קילדנעצ ַא ךָאנ ָאטעג םוצ ןבעגוצ ןכרוד

 -עג זיא -- (רעמעדיוב ןוא סרעלעק ,ןדַאלקס ,תוברוח עטריטנָאמער ןופ) תוריד ךָאנ

 -סיד ןייז וצ טַאהעג ךעלטינשכרוד ןיוש טָאה שטנעמ ַא זַא -- טייקמיורג ַאזַא ןרָאװ

 .רעטעמ-טַארדַאװק ייווצ זיב רעטעמ-טַארדַאװק 1,5 ןופ עיציזָאּפ

 ןיײגרעבירַא ןוא תוריד עגנע ערעייז ןזָאלרַאפ טלָאװעג טינ ןשטנעמ יד ןבָאה טּפָא

 ,סענילַאמ ,ןשינעטלעהַאב ןטרָאד טיובעגסיוא טַאהעג ןיוש ןבָאה ייז לייוו .ערעמיורג ןיא

 סנייא רעמונ ָאטעג ןופ ןסַאג יה

 ;קיצניוא רָאנ לָאמטּפָא) ןסַאג עקידנגלָאפ טרעהעג ןבָאה סנווא רעמונ ָאטעג םוצ
 :(סָאג ןופ ןפיוה

 ,46 ,44 ,38 ,36 סַאג ענלַאװַאז

 'ףוס ןויב 4 ןופ ןוא ףוס ןזיב 1 ןופ ("סַאג-שדקה,) סַאג לָאטיפש
 .12 זיב 2 ןופ ןוא 15 זיב 1 ןופ טסיײה סָאד (עקצינעמָאק,) סאג ןושַארטס ץנַאג
 0 ,23 ןיב 5 ןופ ןוא 18 זיב 4 ןופ סַאג עקצינדור
 -.סַאג רענסיזד ןוא סַאג רעװעקטַאי ןופ ןפיוה עקיניײיא ןוא סאג (עקסלעװַאש) רעלװַאש ץנַאג

 .עקסנָאק) סַאג-וילקרט ןוא (עקסייצילַאּפ) סַאג ןטילעמרַאק ןופ ןפיוה עקינײא

148 



 ןרעטיירברַאפ וצ טביולרעד טכַאמ עשטייד יד טָאה ָאטעג ןופ הפוקת רעטיײװצ רעד ןיא
 ,(8 ,6 ,4) רענעמשא ,סַאג רענסיזד ןופ ןפיוה רָאּפ א ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענעז סע ןוא ָאטעג םעד
 -עגנָא ןעמ טָאה ןפיוה ענעבעגעגוצ יד (36 ,31 ,29 ,27 ,22 ,19) סַאג רעשטייד ,רעװעקטַאי
 ,ָאטעג רעיינ רעד, ןעמָאנ ןטימ ןפוב

 -נעטש ןעװעג ןענעז ,ָאטעג ןרעסיוא ןטימ טצינערגעג ןבָאד סָאװ ,ןפיוה יד ןופ ןרעיוט יד
 ךרוד ןייגניירַא ףיוה-ץינערג אזַא ןיא טגעלפ ןעמ .טרימשוַאפ סרעטסנעפ יד ,טּפַאלקרַאפ קיד
 .סַאג-ָאטעג ַא וצ גנַאגסױרַא ןעיירפ ַא ןבָאה סָאװ ,ןפיוה ערעדנַא ןופ טנעװ ןיא רעכעל

 ייווצ רעמונ ָאטעג ןופ ןסַאג יד
 ַאטעג) ןכָאװ עטל'יצעג עכעלטע טריטסיזקע טָאה רעכלעװ ייװצ רעמונ ָאטעג םוצ

 ןוא ,סַאג רעװעקטַאי ,סַאג ןואג ,סַאג עשידי יד טרעהעג ןבָאה (רענעמ-ךַאפ טינ ןופ
 זיא ןטרָאד זַא ,טנכערעג טָאה ןעמ .ףיוה-לוש ןופ גנובעגמוא ןיא ךעלסעג עקניניילק רָאּפ ַא ךָאנ
 .ןַאמ טנזיױט ףלע זיב טנזיוט ןיינ ןופ גנורעקלעפאב א ןעועג

 ןקָאלב-סגנוניואוו
 -טפיוה עקידנגלָאפ ָאטעג ןֹיא ןעוועג ןענעז ךיז ןָאמרעד ךיא טייוו יװ ףיוא

 ײקַאלב רעניצידעמ;

 ןשיניצידעמ םתס ןוא ןרַאטינַאס ,סרעטסעווש-ןעקנַארק ,םיריוטקָאד עלַא רַאפ ---
 .תוחּפשמ ערעייז טימ לַאנַאסרעּפ

 .46 ,44 רעמונ סַאג ענלַאװַאז ןוא .11 ,9 ,7 רעמונ סַאג לָאטיּפש ףיוא

 "טייהנייא,, גנוטייל-יוב-דלעפ , ןיא רעטעברַא ןופ קָאלב;,
 4 סַאג ןטילעמרַאק ןוא 16 סַאג עקצינדור ףיוא

 יפבוטש רצריינש;

 .11 ,9 סאג עקצינדור ףיוא --

 א רעטעברַא עשיזיפ טסווה סָאד) "ַאּכַאטשענ;
 ,8 ,2 ,1 סַאג ןושארטס --

 "יקשיברוב

 =. יג = 5? 2 9: ןיז 2

 :ׂ ײרוטַאדנַאמָאק ןַאבף
 .10 סאב עקצוידור --

 ?רוטמנַאדנעמַאק-סמרָא,
 .5 סַאג ןטילעמרַאק ,18 סַאג עקצינדור ---

 עיצַארטסינימדַא-טַאר-ןדיי ןוא ייצילַאּפ עשידיו

 .5 סַאג ןטילעמראק ,6 סַאג עקצינדור ---

 טַאר-ןריי ןופ ףטלצטשעגנַא

 .60 ,40 סַאג ןושַארטפ --

 ִש

 לײטּפָא-סטּפַאשטריװניזאוו

 -:ווא רַאפ ןריזינַאגרָא וצ ןכיגניא טנַאלּפעג טרעו ןעמייה עוויטקעלָאק עלעיצעּפס
 ןרעוו טגרָאזַאב ןלעוװ ןעמייה עוויטקעלָאק עקיזָאה יד .רענעמ ןוא ןעיורפ עמַאז
 .ןרעוו טצייהַאב ןלעוו ןוא לבעמ עקיטוונ ,סרעגעלעג טימ

 ןיא טגרָאזַאב סנטצעל ןעמ טָאה רעטעברַא-רעגַאל עקידנעמוקנָא רַאפ ןעמייה
 ןכרוד ןרעוו ןעמוייה ענעפַאשעג יד .ןָאורעּפ 800 "רעכעה רַאפ רעטרע עכעלטע
 טביילק ןעמ .ןעגנוטכירניוא ערעדנַא עלַא ןוא סנווווא םימ טגרָאזַאב לייטּפָאז
 ףרַאװרעד ןרעוו סע לייוו ,ןעמוייה עוויטקעלָאק עניוזַאא עיינ ךָאנ ןפַאש וצ ךיז
 .רעטרע עלעיצניווָארּפ יוד ןופ רעטעברַא-רעגַאל טרעדנוה ערעהעמ ךָאֵנ
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 ןרָאװעג סנטצעל זיא רעניווונײא-ַָאטעג עץעקידנעטש יד ןופ עיצַאקָאלסנַארט יד
 .רעטעברַא-רעגַאל עקידנעמוקנָא יד ןגרָאזַאב זומ לייטּפָא רעד לייוו ,לעוטקַא

 -עלב ענוילק טימ תוריד-ָאטעג יד ןגרָאזַאב סָאד -- תוריד-ָאטעג יד ןיא רעלעוויוא
 ןופ .ךעלגעמ טויוו יו ףיוא טהיפעגכרוד לייטּפָא ןכרוד טרעוו ךעלעוויוא ענעכ
 ערענעלק טפַאמעג ןרעוו ,ןעמונעגרעדנַאנופ ןרעוו סָאווװ ,סנזויוא עטלַא ערעפערטג
 .לָאצ רערעסערג ַא ןיא

 (.94.1.1948 .ָאטעג רע:ליוו .ג"שת טבש ח"י .8 .םונ ,"תועידי-ָאטעג ,)

 .ָאטעג רענליװ ןיא ךעלטנכעװ ןעניײשרעד ןגעלפ סַאװ ,2הועידי ַאטעג, יז ןופ לטײז א



 אטעג ןיא ןדיישרעטנוא עלַאיצאס 3

 עטמעשרַאפ-לרונ ןוא עטרינעליווירּפ .הפוקת עטשרע .א

 .ןדישרעטנוא עלַאיצָאס טריטסיזקע ןבָאה ָאטעג ןיא ךי'א

 זַא ,טכודעג ךיז טָאה סע -- .ָאטעג ןיא ןײגנײירַא ןטימ ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה ייז
 .ץענ רעשיצַאנ רעד ןופ גניר ַא ןעוועג רעבָא זיא סָאד ,לַאפוצ ַא ןופ טקודָארּפ ַא זיא סע

 - טכַארבעג ןבָאה סָאװ יד

 יז סָאװ ,לקעּפ םעד טימ רָאנ ָאטעג ןיא ןיײגנײרַא טכער טַאהעג ןבָאה ןדיי יד

 ױלָאג .(קרַאמ קיסיירד) לבור טרעדנוה יירד טימ ןוא ,סעציילּפ יד ףיוא ןגָארטעג ןבָאה

 .ָאטעג ןיא ןײגנײרַא ןרַאפ ,רעירפ ךָאנ ןבעגּפָא טפרַאדעג ןעמ טָאה ןכַאזטדצװ ןוא

 -טימ טַאהעג ארומ ןבָאה עכלעוו ,גנורעקלעפַאב ןלייט ערעסערג ןעוועג ןענעז סע

 שרַאמ םייב ןרילָאוטנַאק ןעמ טעוװ רעמָאנ ,ןכַאזרעװ רעדָא טלעג רעמ ןעמענוצ

 -טשינ ןעניפעג טעװ ןעמ ןעמעוו ייב ,םעד ןופ לרוג רעד רָאלק ןעוועג ךָאד זיא סע ןוא

 ךס ַא ןעוועג ןענעז ?סרעבָאה-ארומ, יד ןשיווצ) .ןכַאזטרעװ רעדָא טלעג טביולרעד

 ,רעלדנעהניילק ,םיריוטקָאד ,ןטַאקָאװדַא ,סרערעל ,סרעטלַאהכוב ,ןדיי עשיתיבה-ילעב

 .(ץנעגילעטניא םתס ןוא ןטסיטרַא ,סרעביירש ,סרעקרעװטנַאה

 טָאה רעכלעוו ,רעטגַאװעג רעד ,גנורעקלעפַאב לייט ַא ךָאנ ןעוועג רעבָא זיא סע

 .(גרַאװנסע ןוא םידגב ןיא ןטלַאהַאב) ןכַאזטרעװ ןוא טלעג ןגָארטעגנײרַא ןוא טריקיזיר

 ענעזעוועג ,רעטעברַא-טרָאּפסנַארט ,תולגע-ילעב ןעוועג ןענעז "ןטנַאקיזיר , יד ןשיווצ

 עלַא ןופ "טלעװרעטנוא רענליווא ענעפורעג-יזַא יד ןוא סרעלגומש ,טייל-עזרעב

 ,(המודכו סרעבַאהניא-קנעש ,סרעסַאּפ ,םיבנג) סעיצַאדַארג עריא

 ןענופעג ןבָאה סַאװ יד

 ,לזמ ןבָאה טפרַאדעג ןעמ טָאה ָאטעג ןיא ךיוא

 ןכייר םענעזעװועג ַא ןופ גנוניואוו ַא ןיא ןײרַא זענעז עכלעוו ןשטנעמ ןעוועג

 -ָאוּפ רעד תעשב) ָאטעג ןרַאפ ךָאנ ןרָאװעג טריפעגסיורַא זיא סָאװ ןדיי

 ןוא רישעג ,ןטעב ,לבעמ טימ בוטש ַא ןענופעג ןבָאה ייז ןוא .רַאנָאּפ ןייק (עיצַאקָאוז

 ןוא סעקידַאלקס יד ןיא ץלָאה ,סרעלעק יד ןיא לּפָאטרַאק ,ןטעפוב יד ןיא גרַאװנסע

 -טנעוו, ןיא תורוחס ןוא ןפָאטש ענעדישרַאפ ךיוא יו טלעג ןצלַאהַאב לָאמטּפָא ךיוא

 ןוא הכישמב ןעוועג הנוק ךיילג סָאד ןבָאה ייז ז'א -- רעמעדיוב ףיוא רעדָא ?סענילַאמ

 7 ,טנשריעג
 -ורעצ ַא ןיא ןלַאפעג;ירַא ןענעז עכלעוו ,"סעקינלזמ םילש; ןעוועג ןענעז סע ןוא

121 



 -עצ טימ ךָאנ רעדָא ,ןטעב ןוא לבעמ ןָא ,ןצבק םענעזעוועג ַא ןוכ הברוח י;עטריניא

 ,זיּפש ןופ סַאּפַאז ןָא הברוח ַא ןיא -- ןליד ענעסירעגפיוא ןוא רעטצנעפ ענעכָארב
 ךיא ןביילב וצ טּפשמרַאפ ןעװעג ןיוש ןענעז ייז ןוא -- טלעג ןוא תיוווחס ,ץלָאה

 -- .םינצבק-ָאטעג ,ןעלטימ ןָא ָאטעג

 ִּש

 "בוט לכמ, ביטש ַא ןיא ןעמוקעג ;ענעז עכלעוו ,"עזויאַאנ; ןעוועג ךיוא ןענעז סע

 / ףשפא ךָאנ ןעק תיבה-לעב-רעד לייוו ,ענענופעג סָאד ןרירוצנָא טביולרעֶד טינ ךיז ןוא

 ? ןטיוט ַא ןופ ןסינעג סע ןעמ געמ יװ ןוא ...ןעמוקקירוצ

 -עמיא ןירָאטקָאד רעד טימ ןעמַאזוצ ,5 סַאג רענסיזד ףיוא ןיײרַא ןיב ךיא זַא...)

 ,סרעטופ טימ רעמלַא ןַא ןענופעג ןוא יקסווַאדָאלו דוד  ,יקסוװוַאדָאלװ .שזניא ,ַאװָאטינ
 לָאקָאטָארּפ-סגנובײרשַאב ַא טכַאמעג רימ ןבָאה ,המודכו לעמ קַאז ַא ,רעדיילק ,תורוחס
 -עג ןבָאה רימ .סקַאו טימ ,רעמלַא ןיא ייז טעמתחרַאפ ןוא ןכַאז ענענופעג עלַא ןופ

 -לעב רעד לייוו ,ןכַאז עטעמתחרַאפ יד ןרירנָא טינ לָאז רענייק ,םינכש יד טנרָאװ

 -ַאנ זנוא ןפורעגנָא ןוא טריטסעטָארּפ ןבָאה םינכש ערעזנוא ...ןעמוקקירוצ ןעק תיבה

 -רַאפ ןוא ןכַאז עטעמתחרַאפ יד ןענעפע לָאז ןעמ ,טרעדָאפעג ןוא תומולח-לעב עוויא

 -נורעדָאפ עוויאַאנ-טשינ ערעיײז טימ .,ייז .סרעניואווניא יד ןשיװצ סע ןלייט

 זיא ןכַאז יד ןופ תיבה-לעב רעד : עטכערעג-לַאער רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה ןעג

 ןעוו ,ןענייש עלעג יד ןופ עיצקַא רעד תעשב רעבָא ,ןעמוקעגקירוצ טינ לָאמנייק ןיוש

 טייל-ס"ס ןוא סרענלעז עשיווטיל ןבָאה --- ןשינעטלעהַאב יד ןיא ןגעלעג ןענעז עלַא

 .ןעמונעגוצ ץלַא ןוא ןכַאז יד טימ רעמלַא םעד ןסירעגפיוא

 ַא ןופ םוטנגייא סָאד ןטיהּפָא .ןכַאז יד ןופ ןסָאנעג טינ דיי ןייק טָאה םורַא ױזַא

 , (ָאכעג ןיא עיזַאטנַאפ ַא רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה םענעדנואוושרַאֿפ

 בוטש ןיא ךיז וצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ יד

 -- ָאטעג ןיא ןעמוק "קילג; סָאד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןעוועג ןענעז סע

 .המודכו רעטעפ ַא ,רעדורב ַא ,בורק ןטנָאנ ַא ןופ בוטש ןיא רעדָא ,בוטש ןיא ךיז וצ

 --נסע ,סערדלָאק ,סנשיק ,שעװ ,רעדיילק יד ןופ םיתבה-ילעב יד ןרָאװעג ןטנעז ייז --

 -רַאפסיוא ץלַא ןגעלפ ייז .תוריד "ענעגייא, ענעי ןופ םיצפח ענעדישרַאפ ןוא גרַאװ

 : .ןבעל םוצ גונעג טַאהעג ןופרעד ןוא ןפיוק

 ןבָאה ייז ןוא -- רעזייה עדמערפ ןיא ןעמוקעג זיא טייהרעמ עקידנגיוורעביא יד

 -הריד םענעזעוועג ןופ "?טכער-השורי, םעד ןגעק ןריטלָאװער וצ ןביוהעגנָא ךיג ץנַאג

 : בורק ןייז רעדָא רעמיטנגייא

 ןבלעז ןרַאפ ןוא -- ןדיי עלַא ןענעז רימ -- ןהנעט ייז ןגעלפ --- ? טסייה סָאװ ---

 סָאװ ,ץלַא ןציזַאב וצ םענייא סָאד טמוק סָאװרַאפ ָאט ,ָאטעג ןיא עלַא רימ ןציז אטח

 ןרעוו זומ סע ? ןבָאה טינרָאג ןפרַאד עקירעביא עלַא ןוא -- רעירפ טַאהעג טָאה רע

 רעניואוונייא ענייז עלַא וצ טרעהעג -- בוטש ןיא טניפעג ןעמ סָאװ ץלַא ! ןכילגעגסיוא

 ."רג ַא רעדָא בשות ַא זיא רֶע יצ דישרעטנוא ןָא;

 עזַאלכאפ ןוא רעטעברצ-ךאפ

 -- סָאדנַאמָאק-סטעברַא ןרימרָאפ ןבױהנָא ןוא ָאטעג ןיא ןײגנײרַא ןטימ ךיילג

 ןאפ שז יג

= 

 טי, יי, .,,,,......



 ,רעדיינש ,רעסָאלש ַא יו רעטעברַא-ךַאפ רעתמא ןַא זַא ןעזרעד םלוע רעד טָאה

 רעכלעוו ,שטייד ןופ ןגיוא יד ןיא תובישח ַא ךָאנ סעּפע טָאה -- רענשזריק ,רעטסוש

 רעד -- .גנזײּפשַאב ךיוא לָאמַא ,ןייש ַא לייורעד םיא טיג ,סיוא םיא טצונ

 ףרַאד שטייד רעד ,רעקירעביא ןַא זיא רע זַא ,טריּפשרעד ךיילג ךיז טָאה רעזָאלכַאפ
 ,עטסרעווש יד וצ ןזָאל ךיז זומ רעזָאלכַאפ רעד .ץינוצ טינ םיא טמוק רע .ןבָאה טינ םִיא

 טינ םיא טגנילעג סָאד ןוא ,ןייש ַא ןגירק וצ ידכב ,ןטעברַא עשיזיפ עטסצרַאװש

 ןבָאה -- טלעוו-טסנוק ןוא טלעוו-רעביירש ,טּפַאשרערעל יד ,ץנעגילעטניא יד .לָאמעלַא

 ץנעגילעטניא יד לייוו -- םירבח ערעייז ןופ לָאצ ןסיורג ַא ָאטעג ןרַאפ ןיוש ןריולרַאפ

 ,"זָאלכַאפ, ףירגַאב ןשטייד ןטיול ןעוועג זיא

 יש

 ,גנונעדרָארַאפ ַא ןבעגעגסױרַא ןשטייד יד ןבָאה ,ָאטעג ןיא ןדיי יד ןריפניײרַא ןכָאנ

 .עזָאלכַאפ ןוא רעטעברַאכַאפ :ןטכיש ייווצ ןיא טלייטעצ ןרעװ ןדיי עלַא זַא

 .תוחּפשמ ערעייז טימ רעטעברַאכַאפ יד ךיז ןעניפעג סנייא רעמונ ָאטעג ןיא

 -- .עזָאלכַאפ עלַא ייווצ רעמונ ָאטעג ןיא

 ןכָאװ עטלייצעג ןופ ךשמב זיא ,עזָאלכַאּכ יד ןופ ָאטעג רעד ,ייווצ רעמונ ָאטעג

 ,טיוט םוצ טריפעגסױרַא ןענעז סרעניואוונייא ענייז עלַא ןוא ןרָאװעג !:רידיוװקיל

 -ךַאפ , יד לעיציפָא ןעוועג ןענעז סע ואוו ,סנייא רעמונ ָאטעג רָאנ ןבילבעג זיא סע

 רענעפורעג ױזַא רעד .ןשטנעמ עזָאלכַאפ ןופ ןלָאצ עסיורג ,לעיציפָאמוא ןוא ?רעטעברַא

 ןעוועג ןיוש זיא ייווצ רעמונ ָאטעג .סנייא רעמונ ָאטעג רעד ןעוועג זיא ָאטעג רענליוו

 ,רַאנָאּפ ןיא

 ךיז םינפוא עלַא טימ ָאטעג ןופ טייצ רעצנַאג רעד ןופ ךשמב ןבָאה עזָאלכַאפ יד

 ךרוד רעטעברַא-ךַאפ ַא ןופ ןייש א ןפַאשנייא ךיז ,רעטעברַא-ךַאפ ןרעוו וצ טימַאב

 ָאטעג ןיא ךַאפ ַא ךיז ןענרעלסיוא ךרוד רעדָא טלעג ,עיצקעטָאָרּפ ,טּפַאשטנַאקַאב

 -עג ןבָאה ןעיורפ .(המודכו ,רעלָאטס-ףליהעג ,יירערעקנעמיוק ,יײרעכַאמנוויױא יוװ) אכיג

 רעטצעל רעד ןיא .יירעטכעלפ-יורטש ,טעברַא-ןָאטרַאק ,יירעקירטש .,יירעדיינש טנרעל

 רעביא ,דניק ַא ,יורפ ַא רעדָא ןַאמ ַא טעמכ ןעוועג טינ ןיוש זיא ,ָאטעג ןופ הפוקת

 -סױרַא ןענעק טינ ךיז ןלָאז עכלעוו ,הנקז ַא ןוא ןקז ַא וליפַא רעדָא ,רָאי ןציירד-ףלעווצ

 ,(ןייש ַא ףיוא טכער סָאד ךָאד טיג הכאלמ יד) שינעטנעק-הכאלמ ַא סעּפע טימ ןזייוו

 ןסעלק יײװצ

 רעייז ,יובעג רעייז .ןסַאלק-ןטכיש ַאטעג ןיא ןרימרָאפ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע

 - צג רעד טימ שיטנעדיא טינ טייוו ןעוועג זיא -- לגנַארעג רעייז ,גנואיטשטנַא

 -ןטכיש רעד ןופ עיניל יד .המחלמ רעד רַאפ ןופ גנולייטעצ-ןסַאלק רעכעלנייוו

 -טגאװעג רעכעלנעזרעּפ ןופ ןוא ,לַאפוצ ןדנילב ןופ טריטקיד ןעוועג זיא גנולייטעצ

 : (ןעמענ ןבעג ןריבָארּפ לעװ ךיא) טרימרָאפ ךיז טָאה סע .טייק

 (סרעציזַאביזייּפש ןא -טלעג) עטריגעליווירפ ןופ סַאלק .א

 טכַארבעגטימ ,טריקיזיר ןבָאה סָאװ ,יד טרעהעג ןבָאה סַאלק ןקיזָאד םעד וצ

 ןעגנוניואוו יד ןיא ךיז וצ ןעמוקעג לַאפוצ ןכרוד ןענעז טָאװ יד ,גנוריצ ןוא טלעג

 ןיא ןענופעג לַאפוצ ַא ךרוד ןבָאה סָאװ יד ,טפַאשטריװ ענעגייא יד טנשריעג ןוא
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 ףירגַאב ןשטייד ןטיול טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,יד ךיוא יװ ,ןסַאּטַאז רעזַײה עדמערפ

 רעקיזָאד רעד .ערעדנַא ןוא סרענשזריק ,סרעלָאטס ,סרעטסיש :"ןכַאפ עטוג;

 -כרודַא ךיז ןענעק עכלעוו ,עקיטפערק ,עטנוזעג ןשטנעמ ןופ טריזַאב ךיז טָאה טכיש

 ןטכיש עלַא ןופ "סלזמ רב. עקילעפוצ ענעדישרַאפ ןופ ;"סנגיובנלע טימ , ןגָאלש

 סַאלק םוצ .טלעוורעטנוא רענליו רענעפורעג ױזַא רעקילָאמַא ןופ רקיע רעד ןוא

 ,ןעגנַאגרעד ןיא יז .ײצילָאּפ-ָאטעג עשידיי יד ןעמוקעגוצ ךיג זיא עטריגעליווירּפ ןופ

 ןופ טפַארק ַא וצ ,ןעגנונעדרָארַאפ עשטייד יד סעיצקַא-ָא?עג יד תעשב קידנריפסיוא

 ןבָאה סע סָאװ) ןענייש טימ לדנַאה ןוא דחוש ךרוד ןוא -- ןבעל ןוא טיוט ןריטקיד

 ַא וצ ןעגנַאגרעד ךיוא יז זיא --- (רעדילגטימ עריא ןופ ייר עצנַאג ַא טריציטקַארּפ

 ןוא עפשב גרַאװנסע ,ןעלטימ-טלעג ןציזַאב וצ : אפוג ָאטעג ןיא ןבעל ןעמעװקַאב

 .םידגב

 "םינצבק-ָאטעג, -- עטמעשרַאפ-לרוג ןופ סַאלק .ב

 ןייק ןוא טריקיזיר טינ ןבָאה סָאװ יד : טרעהעג ןבָאה טכיש ןקיזָאד םעד וצ

 -רָאװרַאפ ,עטבורחעצ ,עמערָא ןיא ןעמוקעג ,טכַארבעגטימ טינ ןכַאז עלופטרעוו

 -לַאהכוב ,סרערעל) 'ןכַאפ עטוג,; ןייק טַאהעג טינ ,ןעגנוניואוו עדמערפ עטזָאל

 ןשטנעמ ,עזָאלכַאפ ןשטנעמ ,סרעלדנעה-ןיילק ,ןטסיטרַא ,סרעלעטשטפירש .,סרעט

 : (רעטלע ןעגנוי ןיא תומותי ןוא םימותי ,עכַאװש ןוא ערעטלע י

 רעדָא רעסעב ,ןבעגעג הצע ןַא ךיז טָאה ?עטריגעליוירּפ ןופ סַאלק, רעד

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה "עטמעשרַאפ ?רוג, יד ייב .םידגב ןוא זייּפש טימ ,רעגרע

 ;מײקטכַאװשענּפָא עויסערגָארּפ ָאּפמעט ןכיג ַא ןיא ןוא גנוזיילרַאפ ,ר ע ג נו ה

 עסייוו-עלענ .הפוקת עטייווצ .ב

 עלעג, יד ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,געט יד ןעמוקעג ןענעז סע ןוא

 טייהרעמ עקידנגיוורעביא יד טָאה ,גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד רַאפ "ןענייש-סנבעל

 ,טפַאשטנַאקַאב ךרוד ,ְךַאפ ךרוד) ןענייש עלעג יד ןעמוקַאב "עטריגעליווירּפ, יד ןופ

 "עטמעשרַאפ-לרוג יד; ןופ טייהרעמ יד ןגעקַאד .(טלעג טימ רעדָא עיצקעטָארּפ ךרוד

 ,רעטלע ןטלַא וצ רעדָא ןעגנוי וצ ,טײקיזָאל-ןעלטימ ,טײקיזָאלכַאפ בילוצ) טָאה

 ןענעז ייז -- ןעמוקַאב טינ ןענייש עלעג ןייק -- (וויטַאיציניא ןיא לגנַאמ בילוצ

 ןרעטנוא ָאזלַא טייטש ָאטעג ןיא הפוקת עטייוצ יד ."ןענייש עסייוא יד ןבילבעג

 :ָאטעג ןיא גנולייטעצ-ןטכיש רעטלוב ַא ןופ ןכייצ

 ןוא (ןבעל ןטימ טרעכיזרַאפ שירָאזיװָארּפ) "ןענייש עלעג, (א

 .ןעגנוריפסיורַא טיוט עקידלַאב ףיוא עטלעטשעגסיוא) "ןענייש עסייוו, (ב

 יד ןשיווצ ןגעלעג זיא האנש ַא ןוא םוהת ַא זַא ,ןלייצרעד טינ ךיא לָאז יצ ןוא)

 (...?ןענייש עסייוו יד ןופ טלעוו יד ןוא ןענייש עלעג ןופ טלעוװ יד ,ןטלעוו ייווצ

 טוט םוצ טגָאיעג :זָאלצוש םָאקלופ טריּפשרעד ךיז ןבָאה "ןענייש עסייווא יד

 עלעג יד ןופ סרעציזַאב ,ןדיי-רעדירב ענעגייא ךרוד ןזָאלרַאפ ןוא ןשטייד יד ךרוד

 טינ ,גנוזיּפשַאב טינ ,ןטיײקכעלמעװקַאב טינ ןָאק ןיא ןענַאטשעג זיא סע ..ןענייש
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 רָאנ ןעקנָאשעג ןשטייד יד ןבָאה ןבעל סָאד ןוא .אפוג ןבעל סָאד רָאנ -- גניניואוו
 טנזיוט יירד ַא ןופ לָאצ ןטצענערגַאב ַא ןיא ןענייש עלעג יד ןבָאה סָאװ ,יד -רַאט
 יד ןעד ןלעװ .ןַאמ טנזיו ןעצ בורק תוחּפשמ טימ סיוא טכַאמ סע סָאװ ,ןע:ייש
 -- ?ןענייש עסייוו יד רַאפ ןבעל רעייז ןבעגקעװַא "ןענייש עלעג ,/ עכעלקילג

 .ןענייש עסייוו יד ןופ עיצַארטסנַאמעד יד

 :ךיז ןָאמרעד'כ

 רעסיורג ַא טלמַאזעגפיונוצ ךיז טָאה ,6 סַאג-עקצינדור ;:ַאר-ןדיי ןופ ףיוה ןפיוא

 .טַאר -ןדיי םוצ ,ןסנעג בקעי וצ עיצַארטסנָאמעד ַא טימ ןענייש עסייוו ןופ םלוע

 -כערעג טרעדָאפעג ןעיירשעג עקידשואי:רחאל טימ ןוא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה סרענדער
 ְו :טייקיט

 יד ןוא -- ןבעל םוצ ןענייש ןעמוקַאב ןדיי לייט ןייא סעּפע לָאז סָאװרַאפ ---

 ?טינ ערעדנַא

 ולרוג ןבלעז םעד ןלייט ןפרַאד עלַא -- ןזיי עבלעז יד ןענעז עלַא --

 ףיש ןלעג סעד ןעמעננָא טינ לָאז רענייק --

 !טיױט -- ןעמעלַא רעדָא ,ןבעל -= ןעמעלַא רעדָא --

 טָאהעג ןַאד ןיוש טָאה .-- ןענייש עלעג וצ עטקיטכערַאב טייהרעמ יד רעבָא

 .קירוצ ןייש םעד ןבעגּפָא ןעגנַאגעג טינ זיא רענייק ,סענעשעק יד ןיא ןענייש יד

 :טרעפטנעעג ןבָאה ייז .ייז ןעמענ ןופ טרינגיזער טינ ןבָאה עקירעביא יד ךייא ןוא

 ךָאנ ַא זיא סע .סעיצַארטסנָאמעד טימ ןקערשנָא טינ ןעמ ןעק שטייד םעד .-

 ןעװעטַאר ךיז זומ ,רענייא רעדעי .קילגמוא רענעזעװעג טינ טלעװ רעד ןיא

 זַא ,ןגָאז סָאװ יד .טנַאה רענעגייא ןייז ףיוא ןוא ,ךיז טזָאל סע יװ ןוא ,ןעק רע יװ

 טייקכעלגעמ עטסעדנימ יד טַאהעג ןנלָאװ ייז ןעוו ,ןעמענ טינ ןייש םעד ףרַאד ןעמ

 .טרינגיזער טינ םיא ןופ ייז ןטלָאװ ,ןעמוקַאב וצ ןייש ןלעג ַא -

 ןוואורּפיסטעטירַאדילָאפ

 רענעגײיא רעד טפָא ךָאד זיא סָאד -- ?ןענייש עסייוו יד סָאד ןענעז רע רעבָא

 ,רעטעפ ַא ,רעטסעװש ַא ,רעדורב ַא טפָא ,ןייש ןלעג ןופ עמַאמ ענעגייא יד ,עטַאט

 ,רבח-טנגוי רעיירט ַא רעדָא ןיזוק ַא

 ןעװעטַאר רעבָא ,טינ ןעמ ןעק -- ןבעל סָאד -- ןייש-ןבעל םעד םיא ןבעגּפָא

 -- ןוא .ךיז טזָאל סע סָאװ טימ ןפלעה םיא ,ןעמ ףרַאד ךיז

 םירוחב ךס ַא .ענעגייא סלַא רעדניק עדמערפ ןבירשרַאפ ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא

 ,(טרעקרַאפ ןוא) ןעיורפ ערעייז סלַא -- ךעלדיימ עטנַאקַאבמוא ןבירשעגוצ ןבָאה

 יד רַאפ ןשינעטלעהַאב ןוא סענילַאמ ןעיוב ןפלָאהעג ןבָאה ןענייש עלעג יד

 ,הסיפת ןופ ןעמוקסיורַא ייז ןפלָאהעג ,טזָאלעג ךיז טָאה סע ןעוו ןלַאפ ןיא ןוא ,עסיײװ

 ךיז טָאה -- "ןענייש עלעג, ןופ סעיצקַא ייווצ יד ןפָאלרַאפ ןענעז סע רָאנ יװ

 ןעז ,ןענייש עסייוו יד ןלַאפ ןזָאל טינ ידכב ,ָאטעג ןיא גנוגעװַאב עסיורג ַא ןביוהעגנָא

 -סטעברַא ןוא ןענייש-ץוש ייז רַאפ ןגירק ,סָאדנַאמָאק-סטעברַא ןיא ייז ןעיצניײרַא

 ןופ ?גנוגרָאזרַאפ עלַאיצָאס, יד) ןרעגנוה ייז ןזָאל טינ ,ןכַאפ ייז ןענרעל ,ךעלכיב
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 ךס ַא וצרעד ןבָאה ?טעטימָאק-ספליה רעכעלטפַאשלעזעג, רעד ןוא -- טַארדןדיי

 ,ָאטעג ןיא עקירעגנוה ןייז וצ טרעהעגפיוא ןבָאה סע .ןָאטעגפיוא

 ןביױהעגנָא ןבָאה ןדיי ערעדנַא ,ָאטעג ןיא לדנַאה ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 סע .המודכו ףייז ,קינָאה-טסנוק :ןטַאקירבַאפ ענעגייא ןופ עיצקודָארּפ ַא ןעלקיװטנַא
 | .םידיגנ-ָאטעג ןזיווַאב ךיז ןבָאה

 ךיילג ןעוועג ןענעז עלַא ןעוו ,ָאטעג ןיא הפוקת עטירד יד ןעמוקעגנָא זיא סע
 .ןרעמונ ,ןטרָאּפסַאּפ ,ךעלכיב-סטעברַא טציזַאב ,טסייה סָאד ,שידירוי

 .ןדיישרעטנוא עיינ טרימרָאפעגסױא רעדיװ ךיז ןבָאה ,עכיילג יד ,ייז ןשיווצ ןוא
: 8 5 : 

 לָאפוצ רעדנילב רעד ןעוועג עיניל-סגנודיישעצ יד זיא הפוקת רעטשרע רעד ןיא
 .עוויטַאיציניא יד ןזא

 עסייו רעדָא עלעג) טוטַאטס רעשידירוי רעד -- הפוקת רעטייווצ רעד ןיא

 .(ןענייש

 .טרַאדנַאטס-סנבעל ןיא דישרעטנוא רעלַאיצָאס רעד -- הפוקת רעטירד רעד ןיא

 טרַאדנַאטס-סנבעל ןיא רישרעטנוא .הפוקת עטירד .ג

 ;ןטכיש עקידנגלָאפ טריזילַאטסירקעגסיוא ןַאד ךיז ןבָאה סע

 ,ןשטנעמ טרעדנוה עקינייא ןופ --- "עיזַאוזעזרוב-סיורג, ָאטעג רעד ןופ טכיש .א

 ןיא ןה ,ןסע ןיא ןה ,סוסקול ןוא גָאטליואו ןיא !:בעלעג לעירעטַאמ ןבָאה עכלעוו

 ןפיוקנייא ןוא --- ָאטעג ןיא תואקשמ ןעקנירט וצ טביולרעד ךיז ןבָאה ייז .גנודײלקַאב

 .סַאּפַאז ףיוא "ךעלרענעצ, ךיז

 :טרעהעג ןבָאה ייז וצ

 ,ײצילָאּפ-ָאטעג ןופ בור סָאד

 סרעריפנָא עשידיי טסייה סָאד) "ןרידַאגירב, עשידיי יד ןופ טזייהרעמ יד 2

 .(סָאדנַאמָאק-סטעברַא יד ןופ

 -ניברַאפ ןגירקעג ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאלוקעּפס-רעלגומש עסיורג עּפורג ַא 2

 ןטקודָארּפ ןופ ןעגנעמ עסיורג ָאטעג ןיא טריפעגניירַא ןיא ןעגנוד

 .ָאטעג ןופ סרערעקנעמיוק יד 4

 ?ףפוװָאסוסקול , רָאּפ יד ןופ סרעכוזַאב יד טריטורקער ךיז ןבָאה טכיש םעד ןופ

 ןוא (ןשטייד יד ייב טעב:געג) ןפנָארב ןגירקעג טָאה ןעמ ואוו ,ןענַארָאטסער:ָאטעג

 ןגעלפ ןטסיצילָאּפ יד ןופ עיר עצנַאג ַא .(ןשטייד יד ייב טעבנגעג) ןעניסלעּפַא

 .ץנעט ןוא ןעגנולייוורַאפ ,?סעמַאנפיוא,  ךיז ייב ןכַאמ

 ."סרענידרַאפ; ןופ טכיש ַא .ב

 .ןענַארָאטסער-ַָאטעג יד ןופ םיתבה-ילעב יד

 .ךעלמערקדָאטעג יד ןופ םיתבה-ילעב יד .2

 .ןגייוצ-עיצקודָארּפ ענעדישרַאפ יד ןופ םיתבה-ילעב יד 3



 ,סרעטסוש יד 4
 .סרעדינש יד 5

 .(ןזיירּפ עסיורג טסרעסיוא טלָאצעג ןעמ טָאה ךוש ַא רעדָא דגב ַא ןכַאמ רַאפ)

 .סעקינשַאּפערָאה יד .ג

 ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ ןענַאטשַאב זיא ָאטעג ןופ ןינב בורו ןינמ בור רעד

 -עגנירַא ךיז ,עקיזיר-סנבעל טימ לָאמטּפָא ,ןטייקירעװש עכעלנייוועגרעסיוא טימ |

 שיוטסיוא ךרוד ,סָאדנַאמָאק יד ןיא טעברַא רערעווש תעשב ,זייּפש לסיב סָאד טכַארב

 ןכרוד תורוחס ןעלגומשניײרַא ךרוד ,טעברַא רעד תעשב ןטסירק טימ ןכַאז ןופ

 יד ןיא ןענעבנג ךרוד ,לדנַאה-ןיילק ךרוד ,ָאטעג ןיא טיורב ןקַאב ךרוד ,רעיוט

 ןופ טייהרעמ עקידנגיוורעביא יד .ָאטעג ןיא סעּפע ןריצודָארּפ ךרוד ,ןטמַא עשיצַאנ

 .סָאדנַאמָאק-סטעברַא עשטייד יד ןיא ,ָאטעג ןרעסיוא ,ךרפ תדובע טעװערָאהעג טָאה ייז

 ןעגנולײטּפָא ענעדישרַאפ ןיא טַאר-ןדיי ןופ עטלעטשעגנָא טרעדנוה רָאּפ יד .ד

 סעּפע ךיז טנעקעג טינ ןוא ָאטעג ןרעסיוא ןייג וצ טכער ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה

 יד .סרערעל .יד יטרעהעג .ןבָאה יז  וצ  .שיוטסיוא - ןכרוד* .ןעגנערבניירא =

 -ןעקנַארק ןוא םיריױטקָאד יײר עצנַאג ַא ,ןטסיטרַא יד ,ָאטעג ןופ סרעטלַאהכוב

 ךיז ןתוכרטצה-סנבעל עטסלַאמינימ יד וליפא רעווש ןעוועג זיא ייז .סרעטסעווש

 סעּפע ןרעסעברַאפ ידכב .רעגנוה ןופ ץענערג ןפיוא ןעוועג ןענעז ייז :ןפַאשוצנייא

 -רַאפ טָאה ןעמ ואוו ,וויטַארעּפָאָאק ַא ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא עגַאל רעייז

 ,לפָאטרַאק ,ךעלרעמ ,לּפע ,ןסנירג ,ןזיירּפ עקיליב וצ ,טייצ וצ טייצ ןופ ייז רַאפ טלייט

 (קָאיַאּפו גנורענרעד-בָאגוצ ייז רַאפ טריפעגנייא ךיוא רעטעּפש טָאה סנעג בקעי

 .המודכו טיורק ,לּפָאטרַאק ,טיורב ןיפ

 .טעברַא רעדָא טסנידרַאפ וצ עקיאעפמוא ןצנַאגניא רעדָא זיוולייט .ה

 -ספליה ןכעלטּפַאשלעזעג ןופ ןטקודָארּפ ןוא טלעג ןיא ףליה ןסָאנעג ןבָאה ייז

 ןעוועג טציטשרעטנוא ןענעז ייז ןופ ערעדנַא .גנוגרָאזרַאפ רעלַאיצָאס ןוא טעטימָאק

 ,שעוו ןשַאוװעג ןבָאה ערעדנַא .םירבח ענעזעוועג רעדָא םיבורק ,"סרענידרַאפ, ןופ

 יד ףיוא ןטערטרַאפ טכַאנײב ,רעדניק טיהעג ,סעטַאל טגיילעג ,ןקָאז טעוועריצעג

 ןשטנעמ וצ ןעמוקנָא טינ יבַא -- (ןרושזיד) ןהעש-ךַאוװ

 ךָאנ ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא ָאטעג ןופ גנולייטעצ עלַאיצָאס יד קידנעלדנַאהַאב

 :ןבעל-ָאטעג ןופ ןעגנוניישרעד עלַאיצָאס עקינייא

 ,(יקינרָאזירּפזעב) רעדניק עזָאלנרעטלע ,עטזָאלרָאװרַאפ ןופ טכיש רעד --

 -עגוצ טָאה ןעמ תעשב) סעיצקַא יד ךָאנ ןסַאג יד ףיוא ןרעגלַאװ ךיז ןגעלפ עכלעוו

 ןיא זיא סע ואו ןטלַאהַאב וצ ךיז ןעגנילעג טגעלפ יז ןוא ,ןרעטלע ערעייז ןעמונ

 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנײרַא ןענעז ייז ןופ ערעגניי יד ,ךָאל ַא ןיא יצ ןעמיוק ַא

 ןיא ךיז ןריזינַאגרָא וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ןופ ערעטלע יד ,טַאנרעטניא-םימותי

 ןוא רעמעדיוב ךרוד ןגעלפ יז ,ָאטעג ןֹופ סרעפיױלסױרַא עטגַאװעג ןופ תורבח

 לפָאטרַאק ,לעמ ,טיורב ,ןטקודָארּפ ןפיוקנייא ,ָאטעג ןופ ןפיולסױרַא טכַאנ ייב רעכעל

 ןבעל סָאד טכַאמעג ייז ןבָאה ןופרעד .ָאטעג ןיא ןגָארטנײרַא סע ןוא םירעיוּפ ייב
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 לייט ַא .(קימָאנָאקע-ָאטעג רעד ןופ לייט ןקיטכיוו ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןוא)

 .-טַאװירּפ ןופ רענעקרענָא טינש ןופ סעקייש ןיא טּריזינַאגרָא ךיז טָאה ייז ןופ

 ןיא .ָאטעג ןרעסיוא ןוא ָאטעג ןיא טריבַארעג דחּפ ןָא ןבָאה עכלעוו ,"םוטנגייא

 -סנַארט רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא ייז ןענעז גנולקיװטנַא-ָאטעג רעד ןופ ךשמ

 ןרעסיוא תואשמ טימ ךעלעגעװ יד ןריפ ןגעלפ ייז ואוו) םידלי עדַאגירב-טרָאּפ

 טנרעלעג ייז טָאה ןעמ ואוו "תודלי ןוא םידלי; טַאנרעטניא-םימותי ןיא רעדָא (ָאטעג

 סלַא רעדָא ,ָאטעג ןרעסיוא סָאדנַאמָאק ןיא טעברַא וצ קעװַא ןענעז ערעדנַא .ןכַאפ

 .ןטַאטשרַאװ:-ָאטעג יד ןיא ךעלגניי-ןרעל

 יד ןעוועג ןענעז סָאד .ָאטעג ןיא טפַאשטריוו-ענומָאק ןיא ןבעל סָאװ ןּפורג ---

 ןעוועג זיא םירבח עלַא ןופ טסנידרַאפ רעד ןוא ןגעמרַאפ סָאד ואוו ,םיצובק עשיצולח

 .םוטנגייא רעוויטקעלָאק ַא

 יי ןופ גנוניישרעד ַא ןקרעמַאב וצ ןעוועג זיא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא)

 ַא ןביג עכלעוו ,םירבח ריפ ,יירד ,ייוצ ןופ ?לרוג ןופ טפַאשרעדירב, סענומָאק

 ךיז ןעגנילעג טעװ ןרעדעי סָאװ ,ץלַא ךיילג ףיוא ןלייט ןעמַאזוצ ךיז ףכ-תעיקת

 ןימ ַאזַא וצ .ןרעגַאל יד ןיא ןבעל ןופ ףיול ןיא ,"ןריזינַאגרָאק ךרוד ןברעוורעד

 -טואַאד יא ףָאהטוטש ,ידעגאל ןֹופ ןרעגַאל יד ןיא טרעהעג ךיוא ךיא בָאה ענומָאק

 .(ןעגרעמ

 יש

 ָאטעג ןיא ןענַאטשטנַא ןענעז סע ױזַא יװ ןריזילַאנַא ָאד טריבורּפ בָאה ךיא

 יו ,טרימרָאפסנַארט ןוא טלקיװטנַא ךיז ןבָאה ייז ױזַא יו ,ןדישרעטנוא עלַאיצָאס

 ןכעלגעמרעד ןוא ןדישרעטנוא יד ןרילעווינ וצ ןוואורּפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ױזַא

 טקעיָארּפ םעד ןענָאמרעד ךיוא ָאד ליו ךיא .ץנעטסיזקע עלַאמינימ ַא ןעמעלַא

 .טפַאשטריװ-ָאטעג יד ןריזיויטקעלָאק ןגעוו סֹוקרַאמ רעינעשזניא ןופ

 -ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןעגנוטַארַאב עכעלטנפע עטשרע יד ןופ ענייא ףיוא

 יד ךָאנ רעטניוװ ,ָאטעג ןופ רעוט עכעלטּפַאשלעזעג ענעדישרַאפ יד טימ שעטימָאק

 -ָארּפ ןד:גלָאפ טימ סױרַא סוקרַאמ רעינישזניא זיא -- ןענייש עלעג יד ןופ סעיצקַא

 :טקעי

 .סַאלק ןייא ,ָאטעג ןייא .ןדישרעטנוא 2 ןייק ָאטעג ןיא ןייז טינ רָאט סע

 ןייז טינ ןרָאט סע .ןטייקכעלגעמ עכעלטפַאשטריװ עבלעז יד ןבָאה ןפרַאד עלַא

 עטעדײלקַאב ;םוצמצב ןבעל סָאװ ,עכלעזַא ןוא -- סוסקול ןיא ןבעל סָאװ ,עכלעזַא

 זומ סע .ןרעוו טריזיוװיטקעלָאק זומ טפַאשטריװ-ָאטעג עצנַאג יד .עטעקַאנ ןוא --

 ךרוד רעדָא ,קיליוויירפ ןבעגּפָא ןפרַאד עלַא .םוטנגײא-ָאטעג ןייא ןרעוו ןפַאשעג

 ַא רַאפ ,םידגב עקירעביא ןוא רעטלעג ערעייז ,גנַאװצ ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ַא

 הוש ןעמעלַא ןשיוצ ןלייטעצ סָאד לָאז עכלעוו ,עיצוטיטסניא רעקיצנייא רעשידיי

 ןעגנוגנידַאב ענעי ייב לַאערמוא ןוא שיטסיּפָאכוא ןעוועג זיא טקעיָארּפ ןייז .הושב

 .ןסיוועג ןופ ףור ַא סלַא קורדנייא ןקרַאטש ַא ןעמעלַא ףיוא טכַאמעג רעבָא טָאה רע

 יש
 ױיא דנַאלשטייד ןוא דנַאלטסע ןוֿפ ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא ךיוא ןוא

 :ףיוא עטריטרָאּפעד יד ןופ גנוטכישעצ עשיגָאלַאנַא ןַא ןעוועג
 ןופ ןברָאטשעגסיוא ןענעז ייז) ףיצַאר רָצר טימ ךָאנ ןבצל סָאװ יד .1

 .(ןרעּטַאק-זַאג ןוא סעירָאטַאמערק ןָא טיוט-רעגנוה ןעמַאזגנַאל
 ןלָאצַאב ןוא ןלַאפניוא ענעדישרַאפ ךרוד הצָצ ןַא ךיו ןבצג סָאװ יד .2

 .ןבעל ןטימ רַאּפרעד טּפָא
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 ַא ןעמוקַאב ןוא אפוג רענַאל ןיא ."סעוצקנופ , ענוילק ןגורק סָאװ יד .3
 .(המודכו סרעמיור-ןטעזָאלק ,סרעמיור-רעמיצ) .ּפוז עיצרָאּפ עטלעּפָאט

 ןבעל ןיא -- סרףצטסוש ,סרעדיינש יוװ ,ךַאפ םוג ַא ןבָאה סָאװ ירד .4
 .(פוז ןוא םיורב ןיא לגנַאמ ןיוק טינ ןבָאה) טוג קיסעמ-שינטלעהראפ

 -ַאק ,עטכטלע-קָאלב ,עטסטלע-רעגַאל :ןבצל-"סוסקול, א ןבָאה סָאװ יד -.פ
 .סָאּפ

 בָאה ךֹוא סָאװ ,ןרעגײל .עלַא ןיא ןעזעג ךוא כָאה גנולייטעצ עקיזָאד יד
 גאלטסע ןיא ץליפדלָאג ,ודעגַאל ,עטערוק ,ינָאקיװיװ ,ַאדַאוװייוװ) טכַאמעגכרוד

 ופ טרעהעג ךיוא ךיא בָאה םעד ןגעוו .(דנַאלשטייד-ןעגרעממַאד ,ףָאהטוטש
 .דנ,לשטויד ןעלקניוו עלַא ןופ ןשטנעמ-רעגַאל

 ִּש

 זיא -- טנורגּפָא ןופ ץענערג ןפיוא ,ןסַאלק ףיוא גנולייטעצ יד ,גנוטכישעצ יד

 -מוא ןוא ענעדירפוצ ןפַאש ןופ ןעלטימ עשיצַאנ עדיפרעּפ עליפ יד ןופ ענייא ןעוועג

 יד ןשיװצ עצריטַאולּפסקע ןוא סרָאכַאטַאולּפסקע ,ערעכיזמוא ןוא ערעכיז ,ענעדירפוצ

 ןריזירַאדילָאסעד וצ ידכב ,("סעקינטעצַאק, ןוא ןשטנעמ-ָאטעג) אפוג עטקירדרעטנוא

 ןכערב ןוא דנַאצשרעדיװ ןשילַארָאמ רעייז ןריזילַארַאּפ ,ןריפרַאפ ןוא ןעלמוטעצ ,ייז

 .טלָאװע ר ןוויטקַא ןופ ןוואורּפ ערעייז



 קימאנאקע-אטעג רעד ןופ תורוקמ 4

 ןגירקעג ןעמ טָאה תורוקמ עכלעוו ןופ ,ָאטעג ןיא טבעלעג ןעמ טָאה ןענַאװ ןופ

 - +ןכַאז ,טלעג ,גנוזיּפשַאב

 ןרַאפ טלגנַארעג ךיז ,טרּכ סלַא דיחי רעדעי ןוא ,ללכ סלַא ָאטעג רעד טָאה ױזַא יו

 : ? םומינימ-סנבעל ןכעלגעטגָאט

 .קימַאנָאקעָא:עג רעד ןופ תורוקמ עקינייא ןרירטסוליא ןריבורּפ לעוו'כ

 , ןיל ןוא טעברא
 ,טַאר-ןדיי ןופ ןטלַאטשנַא יח ןיא ךיוא רעטעּפש ןוא ,שטייד םייב טעברַא יד

 ןעמוקַאב וצ לטימ ַא ןעוועג ךיוא רָאנ ,ןייש ַא ףיוא טכער ןבעגעג רָאנ טינ טָאה

 .ָאטעג ןיא גנוזיײּפשַאב ןופ עזַאב יד ןעוועג זיא סָאד ."עטרַאק"ןטקודָארּפ, ַא

 טױל ןיול ןעמוקַאב ןבָאה ןטלַאטשנַאדָאטעג יד ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאװ יד

 טרעדנוה יירד ,טרעדנוה יירד :טמַא רעייז ןופ טייקיטכיו רעד ןופ סעירָאגעטַאק

 ןיא טָאה טיורב ָאליק ַא) שדוח ַא לבור טרעדנוה סקעז זיב טרעדנוה ריפ ,קיצפופ

 יד ןבעגעג טינ טָאה סָאד (לבור קיצכעז זיב קיצפופ ןַאד טסָאקעג לדנַאה-ָאטעג

 ַא ןרָאװעג טעדנירגעג טַאר-ןדיי ןכרוד זיא -- ןבעל ןופ טייקכעלגעמ עלַאמינימ

 ןזיירּפ עקיליב וצ ןפיוקרַאפ טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ ןעמ ואוו ,ןויטַארעּפָאָאק

 עלעיצעּפס ןרָאװעג ןבעגעגוצ ךיוא ןענעז רעטעּפש ןוא -- ןסנירג ,ןרעמ ,לפָאטרַאק

 -יניא רעד .שיילפ-דרעפ ,רעקוצ ,לעמ .,טיורב ןופ (יקייפ) "ןעגנורענרעד-בָאגוצ;

 .סנעג בקעי ןעוועג זיא ?יקייּפ , יד ןופ רָאטַאיצ

 רעד ןופ עירָאגעטַאק רעד ןופ ןעוועג קיגנעהּפָא זיא קָאיַאּפ-בָאגוצ ןופ סיורג יד

 אפוג טַאר-ןדיי ןופ רעדילגטימ יד :טמַא ןופ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא עלעטש

 ןופ סרעטייל סלַא טַאר-ןדיי ןיא עטלעטשעגנָא יד ,קָאיַאּפ ןצנַאג ַא ןגירק ןגעלפ

 טעטױוװיטקַא טימ ןענעכייצסיוא ךיז ןגעלפ סָאװ יד רעדָא ,ןטרָאסער ,ןעגנוליײטּפָא

 סנעג בקעי .קָאיַאּפ לטכַא ןַא ,לטרעפ ַא ,ןבלַאה ַא ןגירק ןגעלפ --- טעברַא רעייז ייב

 .קָאיַאּפ בלַאה ַא ןייא ןתוכרטצה ענייז רַאפ ןעמוקַאב טגעלפ

 ,גָאט ַא תוריכש גינעפ עקינייא ןעמוקַאב ןגעלפ ָאלעג ןרעסיוא רעטעברַא יד

 רעד זַא ,טסגניה רַאסימָאק-סטיבעג ןופ גנודלעמ ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה 1942 רָאי ףוס

 ןפרַאד ןדיי יד ןלעװ רעבירעד ןוא טרעכעהעג זיא ןיול-סטעברַא םעד ןופ ףירַאט

 24 .ןטעברַא רעמ
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 עקידנגלָאפ ןיא ןרָאװעג טלייטעגנייא ןענעז ָאטעג ןרעסיוא רעטעברַא עלַא
 ;סעירָאגעטַאק

 .גינעפ קיסיירד טעברַא העש ַא רַאפ ןעמוקַאב -- עטריציפילַאװק טינ

 קיסיירד ןוא ריפ טעברַא העש ַא רַאפ ןעמוקַאב -- עטריציפילַאווק-בלַאה 2

 .גיגעפ

 .גינעפ קיסיירד ןוא טכַא טעברַא העש ַא רַאפ ןעמוקַאב -- רעטעברַא ךַאפ 0

 ןוא ריפ טעברַא העש ַא רַאפ ןעמוקַאב -- רעטעברַא-ךַאפ ןטסילַאיצעּפס 4

 .גינעפ קיצרעפ

 .גינעפ קיצפופ -- (סענָאלָאק ןופ סרעריפנָא) -- ןרידַאגירב 5

 ןעמוקַאב רעטעברַא רעדעי טגעלפ שיטקַאפ רעבָא ,לעיציפָא ןעוועג זיא סָאד

 -סטיבעג םוצ טרעהעג טָאה עקירעביא סָאד .(לבור בלַאה ַא ןייא) העש ַא גינעפ ןצפופ

 .העש ַא גינעפ קיצנַאװצ ןוא ףניפ ךעלטינשכרוד טסייה סָאד --- רַאסימָאק

 תויה זַא ,ןענופעגסיוא ןוא גנונעכער ַא טכַאמעג ןבָאה תונובשח:ילעב -עשידיי

 ןובשח רעייז ףיוא טנידרַאפ -- ןדיי טנזיוט טכַא בורק ןשטייד יד ייב ןטעברַא סע

 .שדוח ַא קרַאמ ןָאילימ ןבלַאה ַא בוױק -- טסגניה רַאסימָאק-סטיבעג רעד

 ,גָאט א קרַאמ 15 ךרעב ,העש ַא גינעפ ןצפופ) עמוס עניילק יד ךיוא רעבָא
 יד ךיוא -- (שדוח ַא לבור קיצכַא טרעדנוה יירד רעדָא קרַאמ קיסיירד ןוא טכַאי
 ןעמ לייו ,טנעה עשידיי יד ןיא ןלַאפעגנײרַא טינ לָאמנײק טעמכ זיא עמוס עקיזָאד
 ןייז רַאפ רעטופ ַא ,רעעזפיוא-סטעברַא ןרַאפ תונתמ ןפיוקנייא דימת ןפרַאד טגעלפ
 .המודכו רעטכָאט ןייז רַאפ ךעלעוויטש ,דנַאלשטייד ןיא ץעגרע יורפ

 ,טריקיזיר ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ךרוד רָאנ טבעלעג ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד
 .ָאטעג ןיא סע טכַארבעגנײרַא ןוא ןטקודָארּפ-זיײּפש ףיוא ןכַאז טשיוטעג טסייה סָאד

 ןטרַאק-ןטקודָארּפ
/ 

 -ןטקודָארּפ, גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד רַאּכ ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןשטייד יד

 סע ןעוו ,טייצ רעטשרע רעד ןיא .ןסנירג ןוא ?עמ ,?פָאטרַאק ,טיורב ףיוא "ןטרַאק

 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענעז ,ןַאמ טנזיוט קיסיירד בורק ָאטעג ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה

 טסייה סָאד) געט ףניפ ףיוא טיורב ָאליק ט:זיוט טכַא ןופ םוכס ַא ןיא ןטרַאק-טיורב

 םַארג קיַצפופ ןופ ךרע ןַא ,ןַאמ וטנזיוט קיסיירד ףיוא טיורב ָאליק טרעדנוה ןצפופ

 ןבעגעגסױרַא ןענעז סעזָאד עשיּפָאקסָארקימ עכעלנע ןיא .(גָאט ַא ןשטנעמ ןייא ףיוא

 ןיא .שיילפ-דרעפ ןוא לּפָאטרַאק ,טיורק יו -- ןטקודָארּפ ערעדנַא ךיוא ןרָאװעג

 ,ןענייש עלעג ןייק טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ ,יד רעביא סעיצקַא יד ךָאנ ,1942 רַאונַאי

 -עגנײרַא רערומ טָאה ,ןדיי טנזיוט ףלעווצ רָאנ ןבעל טגעמעג ןבָאה ָאטעג ןיא ןעוו

 ,ןשטנעמ טנזיוט ףלעווצ יד רַאפ ןטקודָארּפ ןלייטרַאפ וצ ָאטעג ןיא טקיש

 טליײטרַאפ טָאה ןוא ,ןטרַאק -זייפש עשידיי טקורדעג ןַאד טָאה טַאר-דיי רעד

 ךָאנ לייוו) ןשטנעמ טנזיוט ןצכַא רַאפ ןשטנעמ ט:זיוט ףלעווצ יד ןופ ן:ײקודָארּפ יד
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 עסייוו יד .("ןענייש עסייוו, טסייה סָאד ןענייש עלעג ןָא ןעוועג ןענעז טנזיוט סקעז

 טגיל רעמָאט ןטרַאק-ןטקודָארּפ יד ןעמענ וצ טַאהעג ארומ הליחתכל ןבָאה ןענייש

 סע רעװ ,ןסיוו וצ ידכב ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ רעדָא ,טַאר-ןדיי ןופ לציּפִש ַא ָאד

 טָאה ,טקירדעג טָאה רעגנוה רעד זַא ,רעבָא -- ָאטעג ןיא םלענ סלַא ךיז טניפעג

 ןטרַאק-ןטקודָארּפ עקיטכעדרַאפ יד ןעמונעג ןוא טרידיצעד ךיז ןעמ

 סָאװ ןדיי יד זַא ,גנונעדרָארַאּפ ַא ןבעגעגסױרַא ןשטייד יד ןבָאה רעטעּפש

 יד ןיא ןטעברַא סָאװ דיי יד ךיוא יװ ,ָאטעג ןרעסיוא ןשטייד יד ייב ןטעברַא

 -רעניא ןטעברַא סָאװ ,ןדיי יד יװ ,זײּפש רעמ ןעמוקַאב ןלָאז ,ָאטעג ןיא ןטַאטשרַאװ

 ,טַאר-ןדיי ןופ ןטלַאטשנַא ענעדישרַאפ יד ןיא ָאטעג בלַאה

 "ןריזינַאנרָא  סָאד

 -ַאב עניילק שיּפָאקסָארקימ יד ןוא ןיול-סטעברַא רעניילק שיּפָאקסָארקימ רעד

 -רעגנוה ןופ םומינימ ַא וליפא ןבעגעג טינ ןבָאה ,ןטרַאק-ןטקודָארּפ יד ףיוא גנוזייּפש

 טינ יבַא ,ןגעו םינימה-לכ ךרוד הצע ןַא ןבעג ךיז טזומעג טָאה ןעמ .ץנעטסיזקע

 זיא סע סָאװ ךיז ןפַאשוצנייא ,ןלַאפנייא ןוא ןעלטימ עלַא יד .רעגנוה ןופ ןברַאטש

 ןעלטימ ןעוועג ץלַא ןענעז סָאד ."ןריזינַאגרָא, ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה ,ָאטעג ןיא
 ,רעגנוה ןקידנעָארד ןגעק גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד דצמ דנַאטשרעדיװ ןשימָאנָאקע ןופ

 :ןעלטימ-סנבעל ךיז רַאפ ןריזינַאגרָא ןופ ןגעוו ענעדישרַאפ ןעוועג ןענעז סע

 רעד תעשב ,ןטסירק עקידנעייגייברַאפ יד ייב גרַאװנסע ףיוא עיוטסיוא-םיצפח (א
 .לדנַאה-ָאטעג ןופ דוסי רעד ןעוועג ךעלטנגייא זיא סָאד ,סָאדנַאמָאק יד ןיא טעברַא

 תעשב ּפוז רעלעט ַא ןבעגעג טָאה ןעמ ואוו ,"ןטייהנייא עטוג, ןיא טעברַא (ב

 ,"ןוויטַארעּפָאָאק , ענעטלַאהַאב ןפַאש וצ ןעגנולעג זיא ןדיי ואוו רעדָא ,טעברַא רעד

 -טסירק יד ייב ןטקודָארּפ יד ןוכ ףיוקנייא רעד ןוא ןכַאז יד ןופ שיוטסיוא רעד ואוו

 ,ויטקעלָאק ןעמוקרָאפ טגעלפ (טײהרענעטלַאהַאב ץלַא ךעלדנעטשרַאפ) םינכש עכעל

 טייהנייא ןיא ןטעברַא סָאװ ,ןדיי עלַא ןשיװצ ןרעוו טליטעצ סע טגעלפ ןַאד ןוא

 .ויטַארעּפָאָאק ןעמייהעג םוצ ןרעהעג ןוא

 טעברַא רעד תעשב סעיצוטיטסניא עשיצַאנ יד ןופ ןכַאז ןענעבנגסױרַא סָאד (ג

 לייט רעקיטכיוו ַא ייס ןעוועג זיא -- ןרעמיצ יד ןכַאמ-ןייר תעשב רעדָא ,ןטרָאד

 טכַארבעג ןצנעז הליחתכל .ןקידעש ןופ טרָאּפס ַא ייס ,קימָאנָאקע-ָאטעג רעד ןופ

 סעקשוּפ ,רעדניק עקנַארק רַאפ ןענירטיצ ןוא לּפע ,טיורב ,ןטנעמַאקידעמ ןרָאװעג

 ןשטנעמ בור סָאד .תואקשמ ןוא ןסָאריּפַאּפ ,לֹוונייב ךיוא רעטעּפש ןוא ןוורעסנָאק

 | ןכיורבעג-סנבעל עכעלגעט ערעייז ףיוא סעיצוטיטסניא-יצַאנ יד ןופ טעבנגעג ןבָאה

 ִ - ןשטייד םעד ןוטנָא ןדָאש סעּפע ןעגנולעג זיִא ייז זַא ,ץלָאטש קיטייצכיילג קידנעייז

 : ןעלמַאזוצנָא ידכב טעבנגעג טָאה סָאװ ,עּפורג ַא ןפַאשעג ךיוא ךיז טָאה סע .םישזער

 ןוא רעקיל ,סּפַאנש ,ןייו ןענעבנגסױרַא ןגעלפ ייז .ָאטעג ןיא ?סעקטנָאיַאמ , ךיז

 עשינַאזיטרַאּפ יד טגעלפ טייצ רעבלעז רעד ןיא .ײצילָאּפ-ָאטעג רעד סע ןפיוקרַאפ

 ,ָאטעג ןיא ןגָארטנײרַא ןוא ןטנעמורטסניא-רעוועג ,ןטַאנַארג ןענעבנג טנגוי
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 ןכַאז יד ןעמענּפָא סָאד

 ייב ןכַאז ערעיײז טזָאלעגרעביא ָאטעג ןיא ןייג ןרַאּפ ןבָאה ןדיי עלַא טעמכ
 טימ ןבעגוצּפָא סע טגָאזעגוצ ייז ןבָאה .עכלעוו ,םינכש ןוא עטנַאקַאב עכעלטסירק
 ,טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב דיירפ

 ַא ןבָאה ,רעגנוה ןקידנעמוקנָא ןופ םינמס עטשרע יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה סע זַא
 סעּפע ןעמענּפָא (סעטַאל יד קידנעוטסיוא) קעװַא ןוא טריקיזיר ןדיי עייר עצנַאג

 ייברעד ןריולרַאפ ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא ,ןעלטימ-זייּפש ןופ רעדָא ,ןכַאז ערעייז ןופ

 -ָאּפַאטשעג ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעג ייז ןענעז ָאטעג ןופ קידנעײגסיױרַא לייוו ,ןבעל סָאד
 : ו ,ןטנעגַא

 ןכַאז יד ןבעגּפָא םינכש ןוא ןטסירק עטנַאקַאב יד ןגעלפ טייצ עטשרע יד

 ' ,תונודקפ יד ןבעגּפָא ןלעוו וצ טרעהעגפיוא ייז ןופ לייט רעסיורג ַא טָאה רעטעּפש

 ןוא ןטסירק עטנַאקַאב יד וצ ןייג וצ ןביױהעגנָא ןַאד ןבָאה ןדיי עייר עצנַאג ַא

 -ָאק רעייז ןופ רעעזפיוא-סטעברַא ןשטייד ַא ןופ גנוטיילגַאב רעד רעטנוא םינכש

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,הּכאלמ:לעב ןשיכיירטסע ןטלַא ןַא סעּפע בור סָאד) ָאדנַאמ

 ןכַאמ סע ןגעלפ ערעדנַא .(ָאדנַאמָאק ןייז ןיא ןטעברַא סָאװ ,ןדיי ענייז רַאפ לופ-דָאנג

 ענעמינעגּפָא יד ןופ קלח ַא ןדיי םייב ןעמענוצ שסייה סָאד ,?רעטנעצָארּפ ףיוא;

 .טייהנזעוונָא רעייז ןיא ןכַאז

 עשטייד יד זַא ,סרעבעגּפָא-טינ יד ,ןטסירק יד טּפַאכעג ךיז ןבָאה רעטעּפש

 עשידיי יד ןעמענּפָא ןוא ןטײלגַאב וצ טכער ןייק טינ ךעלטנגייא ןבָאה סרעטײלגַאב

 ,די םעד ייס ָאּפַאטשעג רעד ייב ןרסמרַאפ ןלעװ ייז זַא ,ןעֶָארד ייז ןגעלפ .ןכַאז

 .עיצַאזינַאגרָא-?טדָאט, רעד ןופ דילגטימ םעד רעדָא ,רעעזפיוא ןשטייד םעד ייס

 יש

 סױרַא ךיא ןיב ,געט-רעגנוה החּפשמ רעזנוא רַאפ ךיוא ןעמוקעג ןענעז סע ןעוו

 -סטעברַא ןַא ןופ רעעזפיוא ןשטייד ַאזַא ןופ גנוטיילגַאב רעד רעטנוא ,ָאטעג ןרעסיוא

 טרעלקרעד ךיז טָאה רע .םירבח עניימ עּפורג ַא טעברַאעג ןבָאה סע ואוו ,ָאדנַאמָאק

 ןיב ךיא .ןעמונעג טינ טלעג ןייק ןטײלגַאב ןרַאפ טָאה ןוא טַארקָאמעד-לַאיצָאס סלַא

 ךימ טָאה עכלעוו ,ַאװַאשופ ,64 סַאג-דָארָאגװָאנ ןופ ןירעטכעוװ-ףיוה רעד וצ קעװַא

 סַאג ןפיוא ןבילבעג זיא שטייד רעד .דָארָאגװָאנ ףיוא םָארגָאּפ ןתעשב טעװעטַארעג

 זַא ,טגָאזעג ןוא ןכַאז עקינייא ןבעגעגּפָא רימ טָאה יז .בוטש ןיא ןיײרַא ןיב ךיא ןוא

 ,לָאמ שרעדנַא ןַא ןעמוק לָאז ךיא ,ןטלַאהַאב זיא טשער סָאד

 רעדָא) ןַאמ ריא בוטש ןיא ןענופעג ךיא בָאה קידנעמוק לָאמ עטייווצ סָאד

 :טגערפעג גנערטש ןוא זייב ןעמונעגפיוא ךימ טָאה רע .("דניירפ;

 ?ָאד ריא טליוו סָאװ ---

 ףיוא ןשיוט וצ סָאװ ןבָאה לָאז ךיא ידכב ,ןכַאז עניימ ןופ סעּפע ליוו ךיא --

 . .גרַאװנסע

 .המחלמ רעד ךָאנ ןבעגּפָא ךייא ךיא לעװ ןכַאז יד --

 ?סָאװרַאפ ---

 טינ טעוװ דיי ןייק ןענעגרהסיוא ךיײא שטייד רעד טעוװ ייס יוװ ייס לייוו ---

 ןביילב סע לָאז רעסעב .שטייד םוצ ןכַאז ערעייא ןלַאפניירַא ןלָאז סָאװ ךָאנ ַאט .ןביילב

 | הימ ייד
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 ּפָא רימ טיג ָאט .עניימ ךָאד ןענעז ןכַאז יד ןוא ,ךָאנ ךָאד בעל ךיא רעבָא ---
 ו ,.לייט ַא שטָאכ

 ןַאד ןוא ,ָאּפַאטשעג ןיא ןדלעמ ןיוש ךיא יג ,קעװַא ךיילג טינ טייג ריא בוא --

 -- -- .רעטײלגַאב רעייא ןוא ךייא וצ ףוס ַא זיא

 ןעמוקעג ןענעז ייז ןעו דיי טייהרעמ יד טַאהעג ןבָאה ?םינּפ תלבק; ַאזַא
 : ,ןכַאז יד ןעמענּפָא

 יש

 עכלעוו ,ןדיי עלַא זַא ,טכַאמ רעשטייד רעד ןופ גנודלעמ ַא סױרַא זיא טכירעגמוא

 יד ,ךעלקריוו ןוא .ןעמוקַאב קירוצ סָאד ןענעק ,ןטסירק ייב ןכַאז ןטלַאהַאב ןבָאה

 ןעמונעגּפָא ןגעלפ ןכַאז עלַא ןוא ,רעײײלגַאב ןלעיציפָא ןַא ןבעג טגעלפ טכַאמ עשטייד

 ןרעװ ןעמונעגוצ ןַאד .ןגעלפ (ןצלעּפ ,סרעטופ ,רעכיּפעט) ןכַאז ערעסעב יד .ןרעוו

 .ןשטייד יד רַאפ

 עלעיציפָא סָאד ןעמוקַאב יײצילָאּפ-לַאנימירק-ָאטעג עשידיי יד טָאה רעטעּפש

 טסייה סָאד ,תודוסי עטנָאמרעדנבױא עבלעז יד ףיוא ןעגנומענּפָא ןריפוצכרוד טכער

 .טכַאמ רעשטייד רעד רַאפ ןכַאז ערעסעב יד

 -לעפַאב עשילױּפ יד :טגָאזעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ָאטעג ןיא ןעוועג ןענעז סע

 סעּפע ּפָא טינ וליפא זנוא ןביג ,טיוט רעזנוא ףיוא דלודעגמוא טימ ןיוש טרַאװ גנורעק

 ןיא ןדיי עגונב הנווכ רעייז .רעגנוה ןופ ןייגסיוא זנוא ןזָאל ןוא ,ןכַאז ערעזנוא ןופ

 ָאט ,יצַאנ ,ןופ חכ ןטימ ןכַאז יד ּפָא טינ זנוא ןבעג ייז .סיצַאנ יד ןופ יו עבלעז יד

 ןטימ ...זנוא ןהלוועַאב 'ייז ןכלעוו טימ ,חכ ןבלעז ןטימ ןעמענּפָא סע ייז ןופ רימָאל

 שטָאכ ייז ןופ ןעמענסױרַא רימָאל .ןקיטשרעד זנוא ןליוו ייז סָאװ ,רעוועג ןבלעז

 -- .סטוג ןוא בָאה ןגייא רעזנוא ןופ סעּפע

 יד ןופ גנולדנַאה יד :טגָאזעג ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא ןעוועג ןענעז סע ןוא

 ָאּפַאטשעג טימ זנוא ןעָארד ןוא ,ןכַאז ערעזנוא ּפָא טינ ןביג עכלעוו ,םינכש עשיליופ

 ףליה רעד טימ ןלעו רימ רעבָא .ןעגנולדנַאה עשיצַאנ יד יו קיטכערטרעדינ זיא --

 ףליה ךרוד ןלעװ רימ ,ןענָאמפיוא טינ עדווירק עטכערעג ַא וליפא ָאּפַאטשעג ןופ

 ?ףלעיציּפָא, עקיזָאד סָאד .ןעמענּפָא טינ סטוג ןוא בָאה ןגייא רעזנוא ָאּפַאמשעג ןופ

 :טכַאמ רעשטייד רעד דצמ ןליצ עדיפרעּפ ייווצ טָאה ןעמענּפָא

 וצ ידכב ,ןכַאז עשידיי ןטלַאהַאב ןגיל ןטסירק עכלעוו ייב ךיז ןסיוורעד (

 ,ןפָארטש ןוא ןעָארד ,ןרישזַאטנַאש ,טנַאה ןיא ייז ןבָאה ןענעק

 ןשידי םעד ןגעק גנורעקלעפַאב רעשילױּפ רעד ןשיוװצ האנש ַא ןצנַאלפ 0

 ןופ ףליה רעד טימ ןקַאילָאּפ יד ןגעק ךיז ןצונ ןדיי יד זַא ,ןזייוופיוא ןכרוד ָאטעג

 ...ָאּפַאטשעג

 טלַאװגב ןעמענּפָא ןעגנַאגעג טינ ןוא ,ָאטעג ןיא טרעגנוהעג עקַאט ןבָאה יז ןוא

 ,םינכש עשיליופ יד ןופ ןכַאז ענעגייא ערעייז
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 ַאמענ ןיא טנַאיוװָאדּפ ןעלנומשניירַא סָאד

 םייב .םעלבָארּפ רעווש ַא ןעוועג זיא טנַאיװָארּפ ָאטעג ןיא ןעלגומשניירַא סָאד

 עקידנעטש ַא ךיוא יו ,ײצילָאּפ רעשידיי ןופ ךַאװ ַא ןענַאטשעג זיא ָאטעג ןופ רעיוט

 םייב .טייל-ס"ס ןעמוקנָא ךיוא ןגעלפ עליו עדעי .סרענלעז עשיווטיל ןופ ךַאװ

 -רעטנוא ןעמ טָאה טייצ רעד טימ .סעיזיווער ןעמוקרָאפ ןגעלפ רעיוט ןופ ןײגנײרַא

 .עלעמרָאפ ןייז ןגעלפ סעיזיווער יד ןוא רעיוט םייב סרעעזפיוא עשיווטיל יד טכיוקעג

 רעד טימ ןעמַאזוצ סרעעזפיוא עשיווטיל יד ןגעלפ ,שטייד ַא ןופ רעבָא ןעמוקנָא םייב

 ןרעװ ןעמונעגוצ טגעלפ ענענופעג סָאד .ןרידיווער גנערטש רעייז ײצילָאּפ רעשידיי

 ןרַאפ עטשיוטעגסיוא סָאד ,ןשטנעמ ןופ סטוג ןוא בָאה לסיב עטצעל סָאד לָאמטּפָא)

 ןיא ףָארטש סלַא ןרעװ טצעזעגנײרַא טגעלפ רעטקידניזרַאפ רעד .(דמעה ןטצעל

 ,רעיוט םייב רעפסָאמטַא עשיאעוורענ יד ,סעיזיווער עקידנעטש יד .הסיפת-;גטעג

 עשידיי עיר עצנַאג ַא טריזילַארָאמעד ןבָאה ,שטייד ןרַאפ ארומ עקידנעטש יד

 ןרָאװעג רעטעּפש ןוא ןיע תיארמל ןגָאלש הליחתכל ןגעלפ עכלעוו ,טיײל-ייצילָאּפ

 טסיצילָאּפ ,רעגעלש רעד הערל טלייטעגסיוא ךיז טָאה ייז ןשיווצ .סרעגעלש עתמא

 .סָאוװעל

 -סערַא רעיוט ןכריד סעּפע ןעלגומשניירַא ןבילוצ ןענעז ןשטנעמ עייר עצנַאג ַא

 ןטלַאהרַאפ ןעמ טָאה רעױט-ָאטעג םייב .רַאנָאּפ ןיא טקידנערַאפ ןוא ןרָאװעג טרימ

 ָאליק ַא ןענופעג ריא ייב טָאה ןעמ .יקציוועל ַאבול ןירעגניז-ָאטעג ערַאברעדנואוו יד

 ףןבעל ןטימ טלָאצ;ב רַאפרעד טָאה יז .סעברַא

 -ידניא ,ָאטעג ןיא ןטקודָארּפ ןעלגומשניירַא ןטרַא ענעדישרַאפ ןעוועג ןענעז סע

 .עוויטקעלָאק ךיוא יוװ ,עלעודיוו

 יז .רעדניק עטזָאלרָאװרַאפ ןעוועג ןענעז סרעלגומש-ןטקודָארּפ עטשרע יד

 ,ָאטעג ןופ רעכעל ןוא רעמעדיוב ךרוד ןכירקסורַא שינרעטצניפ רעד ןיא ןגעלפ

 סעמַאמ עטנלע :ָאטעג ןיא סע ןעגנערבניירַא ןוא ןטסירק ייב ןטקודָארּפ ןפיוקנייא

 ןענעז ,סרעזייּפשַאב ערעייז ןָא ָאטעג ןיא ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,רעדניק עניילק ןופ

 .ןטקודָארּפ ערעדנַא ןוא לפָאטרַאק ןופ סנירעלגומשניירַא עטשרע יד ןופ ןעוועג ךיוא

 ןוא ןרָאװעג טּפַאכעג זיא ייז ןופ לָאצ עסיורג ַא ןוא ןענייש ןָא בור סָאד ןעוועג ןענעז ייז

 ורַאנָאּפ ןייק ןרָאװעג טריפעגסיורַא ןוא סַאג-ןַאפעטס ןבענ הסיפת רעד ןיא טריטסערַא

 ןרָאװעג (ָאדנַאמָאק ןייז וצ ןעגנַאגעג זיא סָאװ) רעטעברַא רעדעי טעמכ זיא רעטעּפש

 רענייא רעדעי טָאה ,ָאטעג ןיא ןעגנערבניירַא סעּפע .רעלגומשניירַא-ןטקודָארּפ ַא

 ןײרַא טינ ןגָארט סָאװ יד .עבַאגפיוא ןוא בוח-ןרע ,עיציבמַא ןייז רַאפ ןטלַאהעג

 .ןטשינגיוט ןוא סעקינלזמילש ,עכעלקילגמוא רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה

 לנומשניילק רעד

 : ךרוד אפוג ךיז ףיוא ןעמוקרָאפ טגעלפ ןטקודָארּפ יד זעלגומשכרוד-ןיילק סָאד
 סעיזיוזער-רעיוט יד ייב זַא ,ױזַא ,ןזיוה יד ןיא סענעשעק עפיט עגנַאל רעייז (}

 עכעלנייועג יד ךיז ןעניפעג סע ואװ ,ןטרָאד ךַאז ןייק ןריּפשרעד טינ ןעמ לָאז

 א ק

 ןיא טיינעגפיוא סא ןעוועג ןענעז סָאד .ןסערּפמָאק רעדָא ?ןטעסרָאק,
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 עכלעוו ןיא ןוא ,ןדנעל ןוא טסורב יד םורָא ןעלגניר עכלעוו ,ןטעסרָאק ןופ םרָאפ

 ןּפַאטַאב ,םייב ןענעז עּכלעװ ןוא ,לעמ רעדָא ןּפיורג ,סעברַא טישעגניירַא טרעוו סע

 .רַאבקרעמַאב טשינ

 עקיטנייה רימ גנערב :ןושלה הזב "סעקינטעסרָאק; יד ייב ןלעטשַאב טגעלפ ןעמ

 .לעמ ןטעסרָאק ףניפ ריפ ַא ךָאװ

 -יניילק ערעדנַא ,לָאװ ,לוונייב ,טנוויל ךעלקיטש ,ןירַאכַאס ."ןשזַאדנַאב, 63

 ןענעז ןוא ןשזַאדנַאב טימ טנעה ןוא סיפ יד םויַא ןרעו טלקיוורַאפ ןגעלפ ,ןטייק

 .ןייגכרוד םייב רַאבקרעמ טינ ןעוועג

 יד ןיא ןגעלפ ,סענירּפושט עסיורג טימ רענעמ ךיוא יוװ ,ןעיורּכ ."ןרוזירפ 64

 .סע ןריפכרוד ןוא ,גניר ַא ,ןייטש ןלופטרעוו ַא ,ןירַאכַאס ךעלקעּפ ןטלַאהַאב רָאה

 ,ןדימש ,סרעכעלב ,סרעזעלג יװ ,רעטעברַא עייר עצנַאג ַא ."ןקעד עלעּפָאט, 5

 יד ,ןטנעמורטסניא טימ ןײגסױרַא ןוא ןייגניירַא ןגעלפ ,המודכו סרעכַאמנוויוא

 ןבָאה ייז .סרעמע רעדָא ,ךעלטסעק-גָארט עלעיצעּפס ןיא ןגָארט ייז ןגעלפ םירישכמ

 ןגָארטכרוד ןטרָאד ןוא סרעמע יד וצ ןוא ךעלטסעק יד וצ ןקעד עלעּפָאט טנדרָאעגנייא

 .ןטקודָארּפ יד

 ,סרערעקנעמיוק עּפורג ַא טרימרָאפעגסיױא ךיז טָאה ָאטעג ןיא ."עשזַאס,

 ןעוועג ןענעז ייז .סנעמיוק ןקינייר וצ ָאטעג ןרעסיוא ןייג טכער טַאהעג ןבָאה עכלעוו

 ךעלטסעק ערעייז ןיא ןגָארטכרוד ןגעלפ ייז עכלעוו ,ןטקודָארּפ ןופ סרעלגומש-טּפיױה

 .עשזַאס טכיש ַא טימ טקעדעגוצ

 רעדָא - שיוטסיוא םוצ טנַאילירב ַא ,לרעגייז ַא ,לגניר ןדלַאג א .ןשירנ 6

 .טיורב קיטש ַא ןיא ןגָארטכרוד ןעמ טגעלפ קירוצ ףיוא

 - ןדנובעגמורַא -שיילפ קיטש ַא ןגָארטנײרַא סָאד ןסייהעג טָאה -- "טערקסיד, (8

 טעמכ סע ןעמ טגעלפ ןּפַאטַאב םייב .סעזעג םעד םורַא טערקסיד ךעלקירטש טימ

 .ןקרעמַאב טינ לָאמנייק

 ןיא ןייג רעדניק יד טביולרעד ןעוועג זיא טייצ עסיוועג ַא ."ןשיוקנעמולב , 9

 יז ןגעלפ דלַאװ ןיא .סרערעל יד ןופ טכיזפיוא ןרעטנוא ןריצַאּפש-דלַאװ וצ ןּפורג

 -קיטש ,לּפַאטרַאק ,ךעלערעמ ףיוא ןטייקיניילק ןטסירק עקידנעייגייברַאפ ייב ןשיוט

 ןבָאה ייז סָאװ ,סנירג ןוא ןעמולב ןופ ןשיוק יד ןיא סע ןגָארטנײרַא ןוא טיורב ךעל

 יד לייו ,טרעיודעג גנַאל טינ טָאה לגומש רעקיזָאד רעד ,דלַאװ ןופ טכַארבעגטימ

 ןרָאװעג ןסירעגרעביא ןענעז ןריצַאּפש

 לגומש"סיורג רעד

 :ךרוד ןעמוקרָאפ טגעלפ טַאמרָאפ ןסיורג ןיא ןעלגומשכרוד סָאד

 טצענערגעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעמעדיוב עייר עצנַאג ַא ףיוא -- .רעמעדיוב (

 ןעמ עכלעוו ךרוד ,רעכעל ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ,רעמעדיוב ?עשידיי טינ, טימ

 יד טימ ?טקַאטנָאק ןשירחסמ, ןיא טפָא) ןעלגומשכרוד רעדָא ןגָארטכרוד טגעלפ

 .ןטקודָארּפ ערעדנַא ןוא לעמ ךעלקעז (רעמעדיוב ענעי ןופ םיתבה-ילעב

 .וצ רעכעד רעביא ןכירק ןגעלפ עכלעוו ,סרערעק-ןעמיוק יד -- .רעכעד 2

 ןשירחסמ, ןופ געוו ַא ןבָאה ןיוש רעכעד-ץענערג ףיוא ןגעלפ סנעמיוק יד ןטכיררַאּפ

 .סנעמיוק יד ךרוד סע ןזָאלּפָארַא ןוא ןטקודָארּפ ןלעטשַאב וצ ידכב ,?טקַאטנָאק
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 ןופ ןרעיוט ןוא טגעוו עייר עצנַאג ַא ןיא -- ןרעױט ןוא טנעװ ןיא רעכעל 64
 ןוא רעכעל ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ,ָאטעג ןרעסיוא ןטימ ןצענערג סָאװ ,ןפיוה
 ןּפוטשכרוד רעירַא-"םיפתושא עקידנעייגייברַאפ ןגעלפ סע עכלעוו ךויד ,ןטלַאּפש

 ,םיצפח ענעדישרַאפ טכַאנייב

 לָאטיּפש-ָאטעג ןיא ןברָאטשעג ןענעז עכלעוו םיתמ יד -- .םיתמ ןופ ורא 6
 .םלוע-תיב ןשידיי ןפיוא ָאטעג ןרעסיוא ןורָא ןצרַאװש ןיא ןרעוו טריפעגסורַא ןגעלפ

 ןגעלפ ןורא ןצרַאוװש ןקיזָאד ןכרוד .קירוצ ןוא ןיה ןרָאפ טגעלפ ןורא רעצרַאװש רעד

 ,ןטקודָארּפ טּפָא ןרעוו טריפעגכרוד

 ףיוא ןריפוצניירַא טביולרעד ןעוועג זיא טייצ עסיוועג ַא --- .ץלָאה ןופ ןרופ 07

 -עברַא עשידיי ךרוד רעדלעװ עשינכש ןופ טקַאהעגסיוא ץלָאה ךעלרופ עשירעיופ

 -נַא ,ןכיק-ָאטעג יד ןיא גנוצײהַאב ףיוא ןרָאװעג טעדנעוװרַאפ זיא ץלָאה סָאד .רעט
 ןעמ טגעלפ ץלָאה רעצעלק יד ןשיװצ .רעזייה יד ןיא ךיוא זייוולייט ןוא ןטלַאטש

 .ןטקודָארּפ ךיוא ןריפכרוד

 ךיז טָאה סָאװ ,ָאטעג ןופ טסיִמ סָאד -- .יינש ןוא זווג ,טסימ טימ ןרופ (8

 זורג ,ץכעלָאש-לּפָאײרַאק םעד ןופ לַאפּפָא סעּפוק יד ,סנטסַאקטסימ יד ןיא ןבילקעג

 ןרעסיוא ךעלרופ ףיוא ןרעוו טריפעגסױרַא ןגעלפ -- ןזייא רעקיטש ןוא יינש ןוא

 ,ייז ךרוד .קירוצ ןוא ןיה תועיסנ ןעצ זיב ןכַאמ טּפָא ןגעלפ ךעלרופ יד .ָאטעג

 ןגעלפ ,יינש ןוא טסימ םעד ןיא לעוטנעװע ,ןרופ יד ןופ קעד ןלעּפָאט ןרעטנוא

 ןטקודָארּפ ענעדישרַאפ שיוטסיוא םוצ ןרעוו טריפעגכרוד

 רופ ַא ןריפ ןוא לרעיױוּפ ַא קיאוו ןרָאפנָא שגעלפ סע -- .ןרופ-ןטקודָארּפ 9

 עילַאק סעּפע ןטש-השעמ ,םיא טגעלפ'ס .ענליוו ןופ ןסָאג יד רעביא ןטקודָארּפ

 וצ ,רעיוט ןקיאייברעד ַא ןיא ןלעטשּפָא ךיז רע טגעלּפ .ָאטעג ןופ רעיוט םייב ןרעוו

 סָאד זיא ,רעױט-ָאטעג ןופ ןדניוושרַאפ ןגעלפ טייל-ס"ס יד רָאנ יװ ןוא ןטכירּרַאפ

 ןדָאלעגסיױא ,ףױה-ָאטעג ַא ןיא ןדנואוושרַאפ ,רעיוט ןיא ןרָאפעגנײרַא לענש לרופ

 ןטקודָארּפ ךעלרופ עקיזָאד יד ךרוד .קירוצ ןרָאפעגסױרַא ןוא תורוחס יד טרָאד

 עכלעוו ,"ןטסילַאיצעּפס-רעלגומש; ךרוד לגומש רעסיורג רעד ןרעוװ טריפעג טגעלפ

 -דנַאל עכעלטסירק עייר רעצנַאג ַא טימ ?טקַאטנָאק ןשירחוס, ןיא ןענַאטשעג ןענעז

 ךיוא טגעלפ ןטקודָארּפ טימ ךעלרופ עקיזָאד יד ךרוד .רעפרעד עקימורַא ןופ ןטריוו

 ןכיק-סקלָאפ ןוא ןויטַארעּפָאָאק יד רַאפ טנַאיװָארּפ לַאגעלמוא ןרעוװו טריפעגניירַא

 ,טַאר-ןדיי ןופ גנוליײטּפָא-סגנוזייּפשַאב ,רעד ןופ

 -רַא עקיטכיוו ןפַאשעג ןבָאה ןדיי ואוו ,ןטייהנייא עסיוועג ןיא -- .סָאטױא (0

 .צנַאמוה ןעניפעג ךיז ןגעלפ סע ואוו רעדָא ,(המודכו יירעדיינש) רעטילימ ןרַאפ ןטעב

 -עגוצ רעדָא ענעגעלרַאפ ןפיוקנייא ןיול-סטעברַא סלַא ןביולרעד ןעמ טגעלפ ,ןפעש

 .ָאטעג ןיא סָאטױא:טסַאל טימ סע ןריפניירַא ןוא םירעיוּפ יד ייב לּפָאנרַאק ענעריורפ

 ךיוא ןרעװ טריפעגכרוד געוו ןייא רַאפ ןיוש ןגעלפ סָאטױא-טסַאל עקיזָאד יד ןיא

 .ןעלטימ-סנבעל עטרעוורַאפ ערעדנַא

 ןופ שעװו רעקיצומש טימ ןרָאפ ןגעלפ סָאװ ןרופ יד ףיוא -- ןרופ-שעו 1

 ןרעו טלגומשעגניירַא ךיוא ןגעלפ ָאטעג ןרעסיוא עיצקעפניזעד רעד וצ לָאטיּפש

 א .שעוו .יד ןשיווצ ןטקודָארּפ

 דנַאטשרעדיוװ ןשימָאנָאקע ןייז טריפעג ָאטעג רעד טָאה .םינפוא עכלעזַא ףיוא

 ןטימ ןטקודָארּפ יד ןעלגומשניירַא סָאד ןפורּנָא טגעלפ םלוע רעד .רעגנוה ןגעק
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 ,סרעלעק ,רעמעדיוב יד ןיא סרעכעל יד ןוא ;ןטקודָארּפ "ןעווענילַאמנײרַא ןעמָאנ

 ןלַאפעגכרוד ןענעז ןשטנעמ עייר עצנַאג ַא ."סענילַאמ הרוחס, ןפור ןעמ טגעלפ ,טנעוו

 רעבָא טָאה סָאד .ןבעל ןטימ טלָאצַאב רַאּפרעד ןוא תורוחס "ןעװענילַאמניײרַא / םייב

 טלָאװ ,םעד ןָא לייוו ,ָאטעג ןיא ןטקודָארּפ ןעלגומשניירַא סָאד ןסירעגרעביא טינ

 .רעגנוה רעטספרַאש רעד געט עטלייצעג ןופ ךשמב ןבױהעגנָא ךיז

 ,ןרופ-טסימ ךרוד ,רעכעד ,סרעלעק ,רעמעדיוב ךרוד -- ןגעוו עבלעז יד ףיוא

 טנגוי עשינַאזיטרַאּפ יד טָאה -- אפוג ךיז ףיוא םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא ןוא

 .ןטַאנַארג ןוא ןרעוועג ענעדישרַאפ ָאטעג ןיא טעװענילַאמעגניײרַא

 .ָאמענ ןיא לדנַאה רעד

 ךיז ןשיװצ לדנַאה-שיוט רעד

 טנעמָאמ ןטשרע ןופ ןְביוהעגנָא ךיז טָאה ,לדנַאה-שיוט ןופ םרָאפ ןיא לדנַאה רעד
 עקינייא ןוא ןעלדָאנ ןופ סַאּפַאז ַא ,לשמל ,ךיז טימ טכַארבעג טָאה רענייא .ָאטעג ןופ
 -עג ךיז ןעמ טָאה .ןזיוה רָאּפ עקינייא ןוא ץלַאז טכַארבעג טָאה רערעדנַא ןַא .ךיש רָאּפ
 רעד .המודכו ןזיוה רָאּפ ַא רַאפ ךיש עקירעביא ,ץלַאז לסיבַא רַאפ לדָאנ ַא -- ןטיב
 ַא ןעוו .ָאטעג ןופ טייצ עצנַאג יד ןטלַאהעגנָא טָאה ךיז ןשיווצ לדנַאה-שיזט רעקיזָאד
 -נעמענטימ ,סַאג ןפיוא ןייגּפָארַא רע טגעלפ ,ןבָאה טפרַאדעג זיא סע סָאװ טָאה שטנעמ
 /  .צטכוװעג סָאד ןגירק קידנעטש טגעלפ רע .שיוטסיוא םוצ סעּפע קיד

 ןעמ טניפעג ןטרָאד זַא ,טסואוועג טָאה ןעמ ואוו ,ןפיוה עקינייא ןעוועג ןענעז סע
 ,ןשיוט ץלַא ןוא ןגירק ץלַא ןעמ ןעק טרָאד ,רעשיוט יד

 םידגב ענעגייא ןופ שיוטפסיוא רעד

 ןופ סעלעווק-טּפיוה יד ןופ ענייא זיא ,טנָאמרעד לָאמניײא טינ ןיוש בָאה'כ יװ

 רעד תעשב ,ןטסירק יד טימ םידגב ןופ שיוטסיוא רעד ןעוועג ,קימָאנָאקע-ָאטעג רעד

 -יואוונייא-ָאטעג רעדעי טגעלפ ךעלעמַאּפ .ָאטעג ןרעסיוא סָאדנַאמָאק יד ףיוא טעברַא

 ןקירעביא ןַא ןפיוקרַאפ רע טגעלפ הליחתכל .,ןכַאז ענייז ןיא רעמערָא ץלַא ןרעוו רענ

 דמעה סָאד ךיוא ןשיוט ןיוש ןעמ טגעלפ רעטעּפש ,לקער ןקירעביא ןַא ןַאד ,לטנַאמ

 ךרע ןַא ןעוועג זיא זײרּפ-שיוטסיױא רעד .יורפ רעד ןופ ןכַאז רָאּפ יד ןוא בייל ןיפ

 :רעקידנגלָאפ

 ָאליק עקינייא טימ טיורב ָאליק ריפ ַא ןגירק ןעמ טגעלפ דמעהרעביוא ןַא רַאפ

 ןצכַא ןַא ,טיורב ָאליק ןעצ ַא ,סטעפ ָאליק עבלַאה ַא לטנַאמ-רענעמ ַא רַאפ ,לפָאטרַאק

 .המודכו טיורב ָאליק ףניפ-ריפ ַא לטײב-ןעמַאד ַא רַאפ .לפָאטרַאק ָאליק

 םידגב עדמערפ ןופ שיוטפיוא רעד

 יז .ויטַאיציניא רעלעיצרעמָאק טימ ןדיי סָאדנַאמָאק יד ףיוא ןעוועג ןענעז סע

 -המחלמ ענעמוקעגפיוא-יינ ,ןטסירק עקידנעייגייברַאפ טימ ןטפַאשטנַאקַאב ןפַאשעג ןבָאה
 ' ןגעלפ ייז .טידגב ןלָאצ ערעסערג ןפיוקּפָא ןוא ןלעטשַאב ייז ייב ןגעלפ עכלעוו ,םיריבג

168 



 ןרעסיוא סױרַא טינ ןעייג עכלעוו ,רעניואוונייא-ָאטעג יד ייב ןכַאז ןעלמַאזנָא ָאטעג ןיא

 -רַאפ ןוא סעדנַאמָאק ,עטסַאּפעגוצ טינ לדנַאה םּוצ ,עטכעלש ןיא ןטעברַא רעדָא ָאטעג

 ,לפָאטרַאק ,טיורב ָאליק רָאּפ ַא : יירעלקעמ ןגירק ןוא ָאדנַאמָאק רעד ףיוא סע ןפיוק

 ,המודכו ןסָאריּפַאּפ

 "ןטפעשעגינָאיסימַאק,

 לייוו ,עקידנעווטיונ ַא ָאטעג ןיא ןרָאװעג זיא רעלטימרַאפ-שיוטסיוא ןופ עלָאר יד
 עכלעוו ,רעלטימרַאפ .ןבעל טנעקעג טשינ ָאטעג ןיא ןעמ טָאה שיוטסיוא-םידגב ןָא

 -סנָאיסימָאק ןעגנוניואוו יד ןיא ךיז ייב ןפַאשעג ןבָאה ,וויטַאיציניא טציזַאב ןבָאה

 -סיוא םוצ :טָאה רע סָאװ רענייא רעדעי ,ןעג:ערב ייז ןעמ טגעלפ טרָאד .";טפעשעג

 רעדָא טָאבנָא ןטימ סָאדנַאמָאק ענעדישרַאפ ןופ ןדיי ןעמוק ןגעלפ טרָאד ןוא -,ןטייב
 -שיוטסיוא רעד ןופ .סָאדנַאמָאק ףיוא םינוק רַאפ ,תוהוהס טנעדישרַאפ ןופ גנולעטשַאב
 .טנעצָארּפ רעסיוועג ַא ןרעװ ןעמונעג טגעלפ עיצַארעּפָא

 -עג-סנָאיסימָאק ,דיײ-ָאטעג : לדנַאהדָאטעג ןופ טייק יד ןרָאװעג טרימרָאפ זיא יױזַא

 רעד ףיוא רעלטימרַאפ-שיוטסיוא רעכעלטסירק ,רעלטימרַאפ-שיוטסיוא רעשידיי ,טפעש

 .ָאטעג ןרעסיוא רעפיוק רעכעלטסירק -- ַאדנַאמָאק

 "לדנַאה-לטסעק , רעד

 -לעוו ןיא ,ךעלטסעק טימ םירחוס-ןסַאג עקידנעייגמוא ןזיװַאב ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא

 -דָאנ ,ךעלּפענק ,לוונייב ,ךעלרינש ,ןצעלבַאט-ןירַאכַאס ,ןסָאריּפַאּפ :ןגיל ןגעלפ סע עכ

 ןצרַאוװש ןופ ךעלּכעקעל ןוא ךעלעקבאב ךעלטסעק ערעייז ןיא טַאהעג ןבָאה ערעדנַא .ןעל
 ךרוד ןרעוו טפיוקעגסיוא ןגעלפ ןכַאז יד .ךעלטיורב עניילק ,ךעלעכיק עצרַאװש ,לעמ

 -טנוװװָא ןוא סנגרָאמירפ יד ןיא רעטעברַא עקידנעמוקקירוצ ןוא עקידנעײגסױרַא יד

 ,ןטעלבַאט-ןירַאכַאס ןוא סקעבעג ,ןסָאריּפַאּפ טַאהעג ןבָאה גנַאגּפָא-טּפיוה םעד .ןהעש

 -טסעק; עקידנרעדנַאװ יד ןענעז ,ָאטעג ןופ רעיוט םייב רערומ ןזייװַאב ךיז טגעלפ

 "ךעלטסעק; יד רעדיוװ ןגעלפ ,ןײגקעװַא ןייז טימ .ןסַאג יד ןיפ ןדנואוושרַאפ "ךעל

 .תורוחס ערעייז ןכעלטיא ןטָאבנָא ןוא ןסַאג-ָאטעג עגנע יד רעביא ןרישרַאמ

 רעבלעװעגיַאטעג

 -תוש עקינייא .ָאטעג ןיא "רעבלעוועג , טנפעעג ןבָאה וויטַאיציניא טימ ןשטנעמ

 ,רעמלַא ןַא טימ יז ןריקסַאמרַאפ ,הברוח ַא ןעמַאזוצ ןעיוברעביא ,זיא סע יו ,ןגעלפ םיפ

 -עפע ןוא -- קיטנָאק ןייז טינ סע לָאז ָאטעג ןיא עיזיווער ַא תעשב זַא ;ױזַא ,ןוויוא ןַא

 -ענילַאמעגנײרַא יד ןופ ? תורוחס יד ןופ רוקמ רעד זיא ואוו .בלעוועג ַא טרָאד ןענ

 ,לפָאטרַאק לסיבַא ןגירק ןעמ טגעלפ רעבלעוועג עקיזָאד יד ןיא .ןטקודָארּפ "עטעוו

 ךָאד ןבָאה סרעגנערבניירַא יד לייוו ,ןזיײרּפ ערעייט רַאפ ץלַא -- סנירג ,סקעבעג לסיבַא

 גוצַאב ןיא טריטסיזקע ןבָאה רעבלעוועג יד .תורוחס יד ןגרָאזַאב םייב טריקיזיר גונעג

 טלָאצעג ,"ןטנעטַאּפ-טַאר-ןדייא ןעמונעגסױרַא ,לעיציפָא טעמכ טַאר-ןדיי םעד וצ

 רעשיגָאלימעדיּפע-רַאטינַאס רעד ןופ החגשה רעד רעטנוא ןענַאטשעג ןוא ןרעייטש .

 = .גנולײטּפָא
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 .עטולַאװ:ַאטעג יד

 ? ָאטעג ןיא טלָאצעג ןעמ טָאה יו

 . -סיוא רעכעלריטַאנ .טקודָארּפ רַאפ טקודָארּפ טלָאצעג ןעמ טָאה טייצ עטשרע יד

 עשטייד ןוא סלֿבור עשיטעיווָאס ןצונַאב סָאד ןבעל ןַיא ןײרַא זיא רעטעּפש .שיוט

 ןשטַײד ַא רַאכ (ץענָאװרעשט ןייא -- טסייה סָאד) לבור עשיטעווָאס ןעצ ,ןקרַאמ

 -תוכירַא ןייֵק קרַאמ' רעשטייד רעד ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה םלוע רעד תויה .קרַאמ

 טגעלפ תוינק עלַא ןיא .סעצנָאװרעשט רעסעב ןבָאה ןלעוו רענייא רעדעי טגעלפ ,םימי

 ךיא :ןגָאז טגעלפ ןעמ ,לשמל .לּפָאטרַאק רעדָא ,טיורב ָאליק ַא ןייז סָאמ:ךיילגרַאפ רעד

 יירד רעדָא ,טיורב ָאליק בלַאה ַא טרעוװ זיא רע ,טַארַאּפַא-ריזַאר ַא ןפיוקרַאפ וצ בָאה

 .לפָאטרַאק ָאליק

 עריא ןרעכיז טלָאװעג טָאה "עיזַאושזרוב עכיוה, יד ,ָאטעג ןיא "סרענידרַאפ; י

 .ךעלקיטשדלָאג רענעצ ןוא רעפניפ ןיא רעדָא ןרַאלָאד ןפיוקנייא ךרוד ןלַאטיּפָאק

 לייוו ,סרוק ןיא ךיוה רעייז ןעוועג ןענעז ךעלקיטשדלָאג-רענעצ ןוא -רעפניפ יד

 סרעלקומשדָאטעג יד ןפיוקרַאפ ןגעלפ עכלעוו ,רעפרעד עקימורַא יד ןופ םירעיוּפ יד

 ענעדלָאג, : ץטולַאװ ןייא רָאנ טנעקרענָא ןבָאה --- המודכו לעמ ,ןסנירג ,לפָאטרַאק

 רַאצ רעד, :ןגָאז ןגעלפ ייז .ןטייווצ םעד יַאלָאקינ ןופ דליב ןטימ "ךעלברעק עשירַאצ

 -עגנייא יד ."טלעג זיא טלעג ןייז רָאנ .ןייז קידנעטש סע טעװ רע ,חוכ ַא ןעוועג זיא

 -טימרַאפ-טָאטש עכעלטסירק יד ,ןקָאז ןיא ןעלמַאז ייז ןגעלפ סלבור- דלָאג עטלדנַאה

 -טנַאה טנעקרענָא ךיוא ןבָאה ייז ,ןרַאלָאד טימ טריקַארבעג טשינ ןגעקַאד ןבָאה רעל

 : עקרַאמ רעד ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג זיא טרעוו רעד .לטימ-שיוטסיוא ןַא רַאפ סרעגייז

 ,*ַאמיצ , ,"ַאגעמָא;- ,"ןיגנָאל;

 םירעױוּפ ןוא םינכש עשיטָאטש עכעלטסירק יד וצ רעבירַא ךעלעמַאּפ זיא ױזַא

 ןיא טכַארבעגנײרַא .עקיזיר-טיוט טימ ןבָאה ןדיי סָאװ ,סטוג ןוא בָאה לסיב עצנַאג סָאד

 ,לפָאטרַאק ןוא טיוווב לסיבַא רַאפ -- ןכַאז עלופטרעוו יד :ָאטעג

 רעבָא ,ןרעגנוה וצ ןבילקעגסיוא רעסעב ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןעוועג ןענעז סע

 סָאד : טגָאזעג קידנעטש ןבָאה ייז לייוו ,לגניר ,לרעגייז עטצעל סָאד ןפיוקרַאפ וצ טינ !

 -צעל רעד ןיא ךיז ןפיוקוצסיוא ידכב ,עיצקַא ןַא תעשב ,ןעמוק ץינוצ זנוא ךָאנ ןעק

 "עז סע ןוא .רענלעז ןשיװטיל ַא ןופ רעדָא ,םרַאדנַאשז-ָאּפַאטשעג ַא ןופ העש רעט

 .ןפלעה טגעלפ סָאד ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ךיוא עקַאט ןענ

 טָאה ,געט רָאּפ ַא קחדה תעשב םיא ייב ןציזּפָא ,רעיױּפ ַא וצ ןײגוצנײרַא ךיוא ןוא

 ,רעוועג ןפיוקוצנייא ףיוא ךיוא ןוא לקיטשדלָאג-רעפניפ ןייא טינ ןבָאה טפרַאדעג ןעמ

 -- == -- .לרעגייז ןייא טינ ןוא לקיטשדלָאג-רעפניפ ןייא טינ ןבָאה טפרַאדעג ןעמ טָאה

 טַאר-ןדיי םייב ןסנַאניפ יד

 -נָא עלַא תוריכש ןלָאצ וצ ידכב ,טלעג ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה טַאר-ןדיי רעד י
 ןבָאה טפרַאדעג טָאה רע .המודכו ןטַאטשרַאװ ,ןטלַאטשנַא-טַאר-ןדיי יד ןיא עטלעטשעג !

 -עגניירַא ןוא עטפיוקעגנייא רַאפ ָאטעג ןרעסיוא ןופ םינכש יד ןלָאצ וצ ידכב ,טלעג

 ןענעק לָאז ײצילָאּפ-ָאטעג יד ידכב ,טלעג ןבָאה טפרַאדעג טָאה רע .הרוחס עטלגומש

 ."ץרַאה .רעייז ןכַאמ רעכייוו, וצ ןוא ,סעיצקעּפסניא עשטייד רַאפ "ןעמַאנפיוא, ןכַאמ

 -טיל ןוא עשטייד ענעדישרַאפ ןפיוקוצרעטנוא רַאפ טלעג ןבָאה טפרַאדעג טָאה רע

10 

 א 55 4

.6 

: :: * 

4 



 ךַאפ ?סַאּפַאז, ףיוא ןעלטימ ןבָאה ךיוא טפרַאדעג טָאה ןוא ,עטמַאַאב ערעכעה עשיוו

 עטמַאַאב ערעכעה עשיווטיל יד ןוא עשטייד יד ןפיוקוצרעטנוא ףיוא .העש רערעווש ַא

 רַאפ טפרַאדעג טָאה ןעמ .לטימ-סגנוקריוו רעקיטכיוו ןייק טינ טפָא ןעוועג טלעג זיא

 .ןכַאז עלופטרעוו ערעדנַא ןוא גנוריצ ענעדישרַאפ ,ןטנַאילירב ,דלָאג ןבָאה ייז

 ? סָאד ןעמ טמענ ואוו

 זַא ,ןעגנורעדָאפפיוא ןעמוקַאב טפָא ןגעלפ ײצילָאּפ-ָאטעג יד ןוא טַאר-ןדיי רעד

 רעשטייד רעד רַאפ סרעטופ ,גנוריצ ,דלָאג סָאד ץלַא ןבעגּפָא ףרַאד ָאטעג עצנַאג רעד

 ךרוד ןגרָאזַאב וצ סָאד טקיטכעמלופַאב ןעוועג זיא ײצילָאּפ-ָאטעג עשידיי יד .טכַאמ

 ןעמענוצ ,סעיזיווער ןכַאמ עקַאט טגעלפ יײצילָאּפ-ָאטעג יד .ןפָארטש ןוא סעיזיווער

 עלעיצעּפס ןיא שטייד ןופ ןטלַאהַאבסיוא ייז ןופ לייט ַא רעבָא ,ןכַאז עטרעדָאפעג יד

 ,טַאר ןדיי ןופ "רצוא, ןַא ןעלמַאז וצ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה םורַא ױזַא ןוא ,סענילַאמ

 ו .אובת אלש הרצ לכ לע ףיוא ,ןשטייד רַאפ דחוש ףיוא

 ,ָאטעג ןופ "םיריבג, יד ןפורסיורַא סנעג בקעי טגעלפ ןלַאפ עקידנעוװטיונ ןיא

 ַאטעג ןופ עסַאק רעד רַאפ ךיז ןרעײטשַאב ןלעפַאב ייז ןוא ,סרערעקנעמיוק יד םכותב

 בקעי ןגלָאפ וצ טינ טײטַאב סע סָאװ .ךעלקיטשדלָאג-רעפניפ ענעדלָאג ךכו ךכ טימ

 .ןרעוו ןפַאשעג ןגעלפ ןעמוס יד ןוא --- טסואוועג עֶלַא ןבָאה ,ןסנעג

 גנוריצ ןוא ךעלקיטשדלָאג רעפניפ יד ןופ לקעּפ םעד רעביא טכיזפיוא רעד :

 דירפ לָאטַאנַא רעציזרָאפ-טַאר-ןדיי ןופ טנעה יד ןיא ,טלייצרעד ןעמ יװ ,ןגעלעג זיא

 -ַאטעג רעד ןופ גָאט ןיא טָאה ,טלייצרעד ןעמ יו .רעלסעד ףעשייצילַאּפ ןופ ןוא

 .ָאטעג ןופ ןפָאלטנַא ןוא טַאר-ןדיי ןופ עסַאק יד ןעמונעגוצ רעלסעד ,עיצַאדיוװקיל

 א

 סע .ןלָאצּפָא ןוא ןרעייטש ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא תוריכש ףיוא טלעג סָאד

 .ןענָאמיפיוא ץלַא טגעלפ סָאװ ,טַאר-ןדיי םייב "גנוליײטּפָא סנַאניפ, ַא ןעוועג זיא

 רעוו .רעניואוונייא-ָאטעג ןדעי ןופ עשידָאירעּפ ןרעוװ ןעמונעג ןגעלפ -- ןרעייטש

 טלָאצַאב טָאה רע זַא ,ןטנעמוקָאד-ָאטעג ענייז ףיוא לּפמעטש ןייק טַאהעג טינ טָאה סע

 .ןטקודָארּפ ןייק ןגירק ןענעק טינ טגעלפ ,רעייטש

 רעד ןופ טנעצָארּפ 10 ןעוועג זיא טַארןדיי םעד תבוטל רעיײצש-טּפיױה רעד

 .?רעײטש-סטעברַא; .ג .א) סָאדנַאמָאק יד ףייא רענעברַא ןדעי ןופ תוריכש

 ַא טנדרַארַאפ רעטסיימרעגריב רענליו רעד טָאה 1942 טסוגוא ןנס27 םעד

 רעייטש רעד ;קרַאמסכייר 10 ןופ ךיוה זיא רעניואוונייא- -ָאטעג עלַא ףיוא רעייטש-ּפָאק

 ,טַאר-ןדיי ןופ עסַאקטּפױה רעד ךרוד ןרעוװ טנָאמעגנייא טגעלפ

 ןַא טַאהעג טָאה סע רע ,ןדעי ןופ ןרעייטש ןרעו ןעמונעג ןגעלפ םעד ץוח ַא

 ןשיניצידעמ ַא ,יירעריזירפ ַא ,לבלעוועג ַא ,יירעקעב  ַא ,ָאטעג ןיא גנומענרעטנוא

 .רעייטש ןרָאװעג ןעמונעג זיא רעטַאעט-ָאטעגיןופ ךיוא ,המודכו ,טעניבַאק

 -ןיא עלַא) טלעג-הריד ןופ ןסילפניירַא עסַאק-ָאטעג ןיא ןגעלפ -- ןלָאצּפָא

 טיול ןוא ,רעמיצ ןופ רעטעמ-טַארדַאוװק לָאצ ןטיול ןלָאצ ןגעלפ ידעמיצ ַא ןופ רעניואוו

 לָאטיּפש ןיא ,ףליה עשיניצידעמ רַאפ ,ןטרַאק -ןטקודָארּפ רַאפ .(עירָאגעטַאק-סטוג ןייז

 ןכוזַאב רַאפ ,ןעיירעריזירפ-ַָאטעג יד ןצונַאב רַאפ ,ץלָאה רַאּפ ,עירָאטַאלובמַא ןוא

 ןיא עװַאק רַאפ ,ןענַארָאטסער-ָאטעג יד ןיא ןגָאטימ יד רַאפ ,טקנופ-ןרַאטינַאס םעד

 ןלַאירעטַאמ עטפיוקעג רַאּפ ,רעזייה-ייט יד ןיא רעסַאוו סייה רַאפ ,רעזייה:עפַאק יד

 ,ןנימ-רב ַא הרובק וצ ןעגנערב ןרַאפ ,ןטַאטשרַאװ-ָאטעג יד ןיא
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 רעד ןופ ןטעברַא יד .ןעמוס עסיורג ןעלמַאזפיונוצ םורַא ױזַא ךיז ןגעלפ סע

 ןָאופלָאװ טַאקָאװדַא ,רונשדייז םהרבא ,קושַאק טריפעגנָא ןבָאה גנולײטּפָא-סנַאניפ

 טי .ערעדנַא ןוא

 : / צסיױרג טַאהעג טָאה עכלעוו ,עיסימָאק-לָארטנָאק ַא טמיטשַאב טָאה סנעג בקעי

 / .  .טינ ןרעװ יצ ,טַאר-דיי ןופ תוסנכה ןוא תואצוה יד ןרילָארטנָאק וצ ןטכַאמלופ

 א קיטפנינרַאפ ןטעשזדויב יד ןענעז יצ ,ןטלַאטשנַא יד ןיא סעיצַאסרעװלַאמ טכַאמעג

 1 .ךעלטקניּפ ןוא טפַאהנסיוװעג ,ךעלרע עטלעטשעגנָא יד ןטעברַא יצ ,טלעטשעגפיונוצ

 2 -םורט טעברַאעגטימ ,שטיוורוג ןענַאטשעג זיא עיסימָאק-לָארטנָאק רעד ןופ שארב

 : | | .ערעדנַא ןוא יקסנַאיּפ

 6 טכירַאב ַא טַאר-ןדיי ןיא ןבעג ןפרַאד טלַאטשנַאיָאטעג עדעי טגעלפ שדוח ןדעי

 ןקידנעמוק ןרַאפ טעשזדוב םענ גנוזמלסיָארָאפ ַא טימ ןַאלּכ ַא וו טייקיטעט ריא ןופ
 '| : ,שדוח

; 

: 

 ּו

 ְו
: 

 ו 4 ץ 1

 1942 ילוי ןט-1 םעד ןבעגעגסױרַא ענליװ-ָאטעג ןיא טַאר-ןדיי ןופ עטרַאק רעײטש

ׂ 

0 

: 

 - תואצוה .יד ןגעוו ענליוװ-ָאטעג ןיא טמַאןשיטסיטַאטס ןופ טכירַאב-סנַאניפ ַא ןופ

 2 / . 31942 רָאיבלַאה ןטשרע ןיא גנונלַאװרַאפ-ָאטעג רעד ןופ תוסנכה ןוא

 ןקרַאמסכייר תואצוה קרַאמסכייר 4 - ;תוסנכה

 : 208ץט6/+ט!0 גנולייטּפָא-סגנוזוייּפשַא
 200 לא 00:":(18 רעייטש-סטעברַא

 1450 . = ףליה:לאייפ - 100 , יש
 | / / + ויש רעשישמ || 0 ;ע

 28+:ט00 ןנעדישרַאפ 2800 םלוע-תיב : : םויי
 0 : 20 . ענעדישרַאּפ
 יש יי זייי הייד יי אטא

 0 ןעמַאזוצ ט8+ט(++90 ןעמַאזוצ
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 1, אב 1 עב יי

 עיצקודָארּפ-ָאטעג יד

 -ָארּפ ןיײלַא ,קידנעטשטסבלעז ןגַארפ עכעלטפַאשטריװ ןיא ןרעו זומ ָאנעג רעד

 -לעזעג עייר עצנַאג ַא ןופ גנוזָאל רעד ןרָאװעג זיא סָאד --- ןטקודָארּפ עקיטיונ ןריצוד

 העייז ַא ןגירקעג טָאה קנַאדעג רעקיזָאד רעד ןוא ָאטעג ןיא סרעוט עכעלטפַאש

 -ָאטעג רעד ןופ גנופַאש רעד ייב .גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד ייב גנַאלקּפָא ןקיכליה

 ןַאמכוג רעינעשזניא ,סיקווַאמ רעינעשזניא :טנידרַאפ ךס ַא ךיז ןבָאה עיצקודָארּפ

 .טלַאטשעגטוג שרעה ןוא

 -סיורג, רענעפורעג-ױזַא רעד ןופ ןטַאטשרַאװ ָאטעג ןיא ןענַאטשטנַא ןענעז סע

 ."עירטסודניא-ןיילק, ןוא ?עירטסודניא

 עירטסודניא-סיורג יד

 .ןענַאטשעג זיא עירטסודניא-סיורגיָאטעג רעד ןופ ןטַא?שרַאװ יד ןופ שארב

 ןופ ןטַאטשרַאװ יד ןענופעג ךיז ןבָאה טכיזפיוא ןייז רעטנוא .סוקרַאמ רעינעשזניא

 -ץלָאה ,יירעצינש ,קינכעטָארטקעלע ,ײרעקָאט ,יירעלָאטס-לבעמ ,ײרעסָאלש ,יירעכעלב

 -ויא עשיניצידעמ ,ײרעריצעּפַאט-ןצַארטַאמ ,ןטַאטשרַאװ-לסעק ,ןעגנושעברַאסיוא-ךיש

 1 :המודכו ןטנעמורטס

 ךיז טגעלפ סע .םינינב עייר עצנַאג א ןעמונרַאפ ןבָאה ןטַאטשרַאװ עקיזָאד יד

 ןזייא ןופ ,סרעמַאה ןופ ןּפַאלק ַא ןרָאטָאמ ןופ שיור ַא קידנעטש טרָאד ןופ ןרעה

 .יירעגעזעג-ץלָאה ןופ ,ךעלב ןוא

 עקיצנייא עדעי ."עירטסודניא-סיורג; ןייז טימ ץלָאטש ןעוועג זיא ָאטעג רעד

 יד ןכוזַאּב טגעלפ ,ןילרעב ןופ ןה ןוא ,טכַאמ רעלַאקָאל רעד ןופ ןה ,עיזיווער עשטייד

 לבעמ ףיוא ןעגנולעטשַאב ןכַאמ ןגעלפ ןענַאגרָא-טכַאמ עשטייד יד .ןטַאטשרַאװ-ָאטעג

 -ַאב ערעכעה ןופ ןעגנוניואוו-טַאװירּפ רַאפ לבעמ-סוסקול ,ןלַאקָאל עיינ ערעייז רַאפ

 ןענעז סע .(המודכו ןרַאודוב ,ךעלשיט-ךַאש ,סרעמלַא ,ןטעפוב) דנַאלשטייד ןיא עטמַא

 ףיוא ןענַאגרָא-טכַאמ עשיווטיל עשיטָאטש יד ןופ ןעגנולעטשַאב ךס ַא ךיוא ןעוועג -

 .ןּפמָאל ןוא ךיש-ץלָאה ,ןעגנוטעברַאסיוא עשינכעטָארטקעלע ,,רעכעד ףיוא ,ןעלסעק

 טַאהעג ןבָאה "עירטסודניא-סיורג, רעד ןופ ןטַאטשרַאװ יד ןופ רעטעברַא עלַא

 ןענעז עכלעוו ,יד רַאפ טנכערעג ךיז ןבָאה ייז ,סעיצַאר-בָאגוצ ךיוא ןוא ןענייש עלעג

 ..קיטיונ ןוא וויטקודָארּפ ןענעז יז .ערעדנַא יו ,ןבעל רעייז טימ רעכיז רעמ

 ןרַאפ הלוגס עסיורג ַא ןענעז ןטַאטשרַאװ יד זַא ,ןטלַאהעג ךיוא ןבָאה ךס ַא

 ןוא ,סנעג בקעי טנַאדנעמָאק רעד טביולגעג רעייז טָאה םעד ןיא .ָאטעג ןופ םויק

 יד ןעיובוצרעדנַאנופ ןפלָאהעג תוחוכ עלַא טימ רע טָאה ,ָאטעג ןופ גָאט ןטצעל ןזיב

 רעד ןרעװ טעװעטַארעג טעװ ייז ןופ תוכזב זַא ,גנונעפָאה רעד טימ ,ןטַאטשרַאװ

 ,םיא ןופ לייט ַא שטָאכ רעדָא ,ָאטעג
 יד ןיא ןטעברַא יד ןופ םובלַא ןשיפַארגָאטָאפ ַא ָאטעג ןיא טכַאמעג טָאה ןעמ

 ,ןביולג ןוויאַאנ ןטימ עיצקעּפסניא-טכַאמ רעשטייד רעד ןבעגעגרעביא ןוא ,ןטַאטשרַאװ

 לרוג םעד עגונב סעיזיצעד עריא ףיוא גנוקריוו עוויטיזָאּפ ַא ןבָאה ןעק סָאד זַא

 .ָאטעג רענליוו ןופ

 יש

173 



 ןַא ןבָאה ןטַאטשרַאװ יד זַא ,טלייצרעד לָאמַא רימ טָאה סוקרַאמ רעינעשזניא

 . ןוא ענליוו ןייק ןַאב ןטימ ןעמוקעגנָא ןענעז ,עכלעוו ,לבעמ ןטכיררַאּפ וצ גַארטפיוא

 רעטעברַא יד ןבָאה סרעמלַא ןוא ןטעפוב יד ןיא ,ןרָאװעג טקידעשעצ געוו ןיא ןענעז

 םעד ךרוד ךיז טָאה ןעמ .ןטרָאּפסַאּפ עשיזיוצנַארפ ןוא ןיליפת ןוא םיתילת ןענופעג

 ..ןדיי יד טימ רָאפ סעּפע טמוק ךיירקנַארפ ןיא זַא ,טסואוורעד טרָאּפסנַארט ןקיזָאְד

 יש

 -ָאטעג ןרַאפ ןכַאז עקיטיונ ךס ַא טעברַאעגסיױא ןבָאה ןטַאטשרַאװ עשינכעט יד

 ןופ .המודכו ךעלעװיא .ןטנעמורטסניא ץעשיניצידעמ ,ןעלסעק ,סרעמע :ןבעל

 ןבָאה ןטַאטשרַאװ יד סָאװ ,ןשטירּפ) סערַאנ יד ןעוועג ןענעז תובישח רערעסערג

 -החּפשמ ןוא עקינָאזרעּפ-ייװצ ,עקינָאזרעּפ-ןייא ןייז ןגעלפ ןשטירּפ יד .טעברַאעגסיוא

 יד עכלעוו (סעּפמולק) ךיש ענרעצליה יד ןעוועג ךיוא ןענעז קיטכיוו רעייז .ןשטירּפ
 .ןתומכ ערעסערג ןיא ןטעברַאסיוא ןגעלפ ןטַאטשרַאװ

 ןטַאטשרַאװ עשינכעט יד טַאהעג ןבָאה ָאטעג ןרַאפ טסנידרַאפ ןקיגנַארטשרע ןַא

 -קעסניזעד) טקנוּפ זָאלכרוד ןרַאטינַאס ןוא רעמַאק-עיצקעפניזעד ַא ןלעטשפיוא ןטימ

 ,ָאטעג ןופ סופיט-קעלפ םעד ןביירטרַאפ וצ ןפלָאהעג טָאה רעכלעוו ,(רָאט

 -שזַאנעמ, יד ןעוועג ןענעז ןטַאטשרַאװ:עשינכעט יד ןופ עיצקודָארּפ-ןסָאמ ַא

 וצ ןעמענ ךיז טימ טגעלפ דעטעברַא רעדעי עכלעוו ,ךעלב ןופ (רישעג-ךָאק) "סעק

 ןגָארטנײרַא סע ךיוא ןוא ּפּוז ןייז ןגירק רע טגעלפ סעקשזַאנעמ יד ןיא .טעבירַא רעד

 ַא ןוא שַאלפ ַא ,זָאלג ַא ,לסיש ַא ,ּפָאט ַא ןטיברַאפ ןבָאה סעקשזַאנעמ יד .ָאטעג ןיא

 ו ,..קיגילשט

 יש

 עשינכעל יד ןענעז גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד טימ

 .רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ רעוועג ןטעברַאסיױא םוצ רוקמ רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג ןטַאטשרַאװ

 -ניק ,סרעסעמ ,סעקשטנעה רענַאקירעמַא ןרָאװעג טריצודָארּפ טרָאד ןענעז טכענ יד ןיא

 טכירַאפ ךיוא זיא טרָאד .ןלייט-רעוועג ענעדישרַאפ ןוא ןטַאנַארג וצ סרעדניצ ,ןלַאשז

 .ןּפָאװ ערַאבכיורבמוא ,עטלַא ןרָאװעג

 יש

 יד טפַאשעגנייא ךיז טָאה ןעמ יו ןלייצרעד וצ לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא זיא סע

 רעמעדיוב ףיוא ענענופעג ,ךעלקיטש ןופ טלעטשעגפיונוצ ייז טָאה ןעמ יוװ ,סענישַאמ

 -ָארּפ-ָאטעג רעד רַאפ ךעלב ןיא לגנַאמ רעסיורג ַא ןעוועג זיא סע .סרעלעק ןיא ןוא

 "ילכ ירבש; ןוא ךורב קיטש עטלַא עדעי ,רעכעד יד ןופ ןסייר סע ןעמ טגעלפ ,עיצקוד

 -ישרַאפ ןײטשטנַא ןופרעד ןגעלפ'ס ןוא ,ןוקית ַא ןעניפעג ןטַאטשרַאװ יד ןיא טגעלפ

 ֶק ,ןטנעמורטסניא ענעד

 א ִּש

 -עגנָא ןבָאה ,המודכו ןעלסילש ,ךעלסעלש יווװ םירישכמ עניילק עייר עצנַאג ַא

 = רעינעשזניא ןופ גנוריפ רעד רעטנוא ןסרוק עשינכעט יד ןטעברַאוצסיױא ןביוה

 : .רעביירש .מ
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 -עשזניא רעדירב יד ןופ גנוריפ רעד רעטנוא ןטַאטשרַאװ עשינכעט-רַאטינַאס יד

 ,םירישכמ ערעדנַא ןוא ןרער טכיררַאפ ןוא טעברַאעגסיוא ןבָאה יניָאקָאּפס ןרעינ

 .עיצַאזילַאנַאק :רעסַאװ יד רַאפ קיטיונ ןענעז עכלעוו

 זאוו ,ךעלטַאטשרַאװ ענעגייא טנפעעגפיוא ךיז ןבָאה תוכאלמ-ילעב עיר עצנַאג ַא

 ,םירישכמ עכעלנע ןוא ךעלרעמע ,ךעלעווייא ןטעברַאסיוא ךעלב ךעלקיטש ןופ ןגעלפ ייז

 רעייז טימרעד ןענידרַאפ ןוא ןגָאטנוז יד ןיא ,ןהעש-טנוװָא יד ןיא ןטעברַא ןגעלפ ייז

 ָאליק ייווצ זיב סנייא ןופ ןעמענ יז ןגעלפ ,למשל ,עקשזַאנעמ  ַא ןכַאמ ןרַאפ .הנויח

 -ףָאלש ףיוא ןטַאטשרַאװ עטַאוירּפ יד ןיא ןעוועג זיא עגַארּפנָא עסיורג ַא .ײיורב

 םעניײמעגלַא םעד ןעמוקוצכָאנ ןזיװַאב טינ ןבָאה ןטַאטשרַאװ-ָאטעג יד לייוו ,סעשטירּפ

 .רעגעלעג לקיטש ַא ךָאנ ףרַאדַאב

 עירטסודניא-ןיילק יד

 ןופ ןטַאטשרַאװ ןופ ןענַאטשַאב זיא "עירטסודניא-ןיילקע ענעפורעג ױזַא יד

 שארב .המודכו יירעברַאפ ,יירעטכעלפ ,יירעטסוש ,ײרעּפעטש ;ײרעכַאמ-ןקָאז ,יירעדיינש

 .טלַאנשעגטוג שרעה ןוא ןַאמשיפ לאוי ןענַאטשעג זיא יז ןופ

 ,סרעניואוונייא-ָאטעג יד ןופ ןטיונ עייר רעצנַאג ַא ףיוא טרעפשנעעג ןבָאה ייז ךיוא

 ָאליק קיצרעפ ַא) לבור טנזיוט ייווצ ַא טסָאקעג טָאה ָאטעג ןיא ןכַאמ ךיש רָאּפ ַא

 טינ זיא סע לייוו ,לבור טרעדנוה ףניפ זיב טרעדנוה ריפ ןופ --- ןטכיררַאּפ ןוא (טיורב

 ןעניגרַאפ טנעקעג ךיז ןבָאה האצוה ַאזַא ףיוא .רעדעל ןייק ןגירק וצ טַאװירּפ ןעוועג

 ןטכיררַאפ ןענעק ןעמ טגעלפ ןטַאטשרַאװ יד ןיא רעבָא .ָאטעג ןופ ?םיריבג/ יד רָאנ

 ףיוא רקיעב ןוא גנוטלַאװרַאפ-טַאר-ןדיי ןופ לטעצ ַא ףיוא ,לבור קיצפופ ַא רַאפ ךיש

 וצ ךיש ןיא ךיז טקיטיונ רעטעברַא ןייז זַא ,רידַאגירב-ָאדנַאמָאק ןשידיי ןופ לטעצ ַא

 .טעברַא רעד

 ןקָאז רָאּפ ענעסירעצ ייווצ רַאפ .ןקָאז ןטכיררַאפ ןגעלפ ןטַאטשרַאװ-ןקָאז יד

 טַאהעג טינ טָאה רעכלעוו ,םלוע-ָאטעג ןרַאפ .רָאּפ עצנַאג ַא ןבעגעגּפָא יז ןבָאה

 !תובישח רעסיורג ַא ןופ ןעוועג סָאד ןיא ,ןקָאז ןפיוקוצנייא ןופ טייקכעלגעמ ןייק

 עטצונעגּפָא ענעדישרַאפ ,יולב ,ןירג ,ןיורב ףיוא ןברַאפ ןעמ טגעלפ יירעברַאפ רעד ןיא

 .רעדיילק-ןעיורפ רקיע רעד ,םידגב

 ןופ ןטַאטשרַאוװ עטַאוװירּפ ,עניילק עייר עצנַאג ַא ָאטעג ןיא ןעוועג ןענעז סע

 -ָאטעג, רעד רַאפ ןעגנולעטשַאב ןריפסיוא ןגעלפ עכלעוו ,יירעטסוש ןוא יירעדיינש
 ןגָארטסױרַא ןוא ,ןזיוה ,ךעלעטיה ,סעשטּפַאל ,ךיש ןקיטרַאפסיוא רעדָא ?עיזַאושזרוב

 .ןבעל םוצ ןענידרַאפ טימרעד ןוא סע ןפיוקרַאפ ,ָאטעג ןרעסיוא

 עיצַאקירבַאפיַאטעג

 רעטעברַא יד .עדַאנָאמיל ןוא רעסַאוו-עדָאס ןופ לקירבַאפ ַא ןעוועג זיא ָאטעג ןיא

 .רעסַאװ ךס ַא ןעקנירט ןוא ָאטעג ןיא קיטשרוד רעייז ןעמוק ןגעלפ

 -רעביא ןענעז סָאװ ,םילכ-ירבש ןופ ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא לקירבַאפ סָאד

 לקירבַאפ םנופ גנונפערעד רעד דובכל .ןעגנומענרעטנוא עקידהמחלמ-רַאּפ ןופ ןבילבעג

 קנַארטעג ךעלשעלפ טרעדנּוה עקינייא הנתמ ַא טקישעגוצ םיתב-ילעב ענייז ןבָאה

 .ןטלַאטשנַא-רעדניק יד רַאפ
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 . ןלָאמ ןעמ טגעלפ טרָאד .לימ ַא ָאטעג ןיא טיובעגפיוא טָאה קַאילָאּפ רעינעשזניא

 -ירבַאפ ןעמ טָאה יירענישַאמ-לימ רעד ןופ לייט ַא .ָאטעג ןיא טלגומשעגניירַא ,ןרָאק

 ר טגעלפ לימ ןיא .ָאטעג ןיא ןענופעג לייט ַא ןוא ןטַאטשרַאװ עשינכעט יד ןיא טריצ

 ןישַאמ ַא טיובעגפיוא טָאה רעינעשזניא רעבלעז רעד .תעל-תעמ ןצנַאג ַא ןטעברַא ןעמ

 : ,ןּפיורג ןלָאמ וצ

 ךיורבעג ןרַאפ ןירַאכַאס ןופ לקירבַאפ םייהעג ַא טריטסיזקע ךיוא טָאה ָאטעג ןיא

 טָאה ןעמ ואוו ,ןעיירעגעז-ָאטעג עקינייא ןעוועג ןענעז סע .גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד ןופ
 עניילק יד רַאפ) ךעלקיטש ןופ ךעלקיטש ןוא ךעלקיטש ףיוא ץלָאה-ָאטעג סָאד טגעזעצ

 - ףשידרעפ ןופ ןטעברַאוצסיױא סעירָאטַארָאבַאל ןעוועג ךיוא ןענעז סע .(ךעלעוויױא-ָאטעג

 - ןופ ,לטימ-שַאוו ַא -- שַא ןופ ;לַאמכָארק -- ץכעלָאש-לּפָאטרַאק ןופ ,ףייז -- רענייב

 .-טגסיוא זיא סע .סעקרעקוצ -- ןּפָאריס יד ןופ ,ּפָאריס -- לפָאטרַאק ענעריורפעג

 יד ןופ עיר עצנַאג ַא .ךרַאפןּפיל ןוא רעדופ ,רעוולוּפ-ןייצ ,טניט ןרָאװעג טעברַא

 ןענעז טײדַאב ןקיטכיוו ַא ןופ .ָאטעג ןרעסיוא גנַאגּפָא ןַא טַאהעג ןבָאה ןטקודָארּפ

 ,ןווייה-ריב ןופ טכַאמעג) "ב, ןענימַאטיװ ןופ סעירָאטַארָאבַאל עשיניצידעמ יד ןעוועג

 טכַאמעג) רעדוּפ-ךלַאק ןופ ,(ט:ָאטש ןרעסיוא קירבַאפ סנעּפָאש ןופ עטכַארבעגנײרַא

 - "ריב טימ טשימעג רענייב יד ןופ ךלַאק) ןיטַאפסָאפ-ָאטעג ןופ ,(רענייב עשידרעפ ןופ

 -עיצקודָארּפ טלקיװטנַא טַאוװירּפ ןבָאה ןשטנעמ .(רעדוּפ-ןליוק ןוא ןענימַאטיװ ,ןווייה

 -ָאטעג ,ןטערַאגיצ-ָאנעג ןופ ,"ןסיריא  ,סעקרעקוצ ןופ ,קינָאה-טסנוק ןופ ןגייווצ

 . ,ןסקעבעג עניילק םינימה לכ ןופ ,רעװלוּפ-ןייצ ןופ ,(?ןטּפעצער ענעגייא , טיול) ףייז

 סעקיר)ב| ןופ) רעבעל-ָאטעג ,(טיורק ןופ) גנירעה-ָאטעג :םילכאמ-ָאטעג עלעיצעּפס ןופ

 ,המודכו (טיורק טימ

 | ףיוא ,ךעלדיירד -- הכונח ףיוא ןריצודָארּפ ןגעלפ ןשטנעמ עלופדוויטַאיציניא

 / - ןקַאב וצ ןעיירעקעב עשינַאכעמ טלעטשעגפיונוצ חסּפ ףיוא ןוא ,סרעגַארג -- םירוּפ
 ' ,הצמ-ןענישַאמ

 עדי|ו

 ִּש

 ןשיטסַאלּפ ַא ןריפוצסיוא גנולעטשַאב ַא ןעמוקַאב ָאנעג רעד טָאה 1942 ןיא

 -ַאב ןוא רעמיצ ַא יװ סיורג ןעוועג זיא ןַאלּפ רעד .טנגעגמוא ןוא ענליוו ןופ ןַאלּפ

 זיוה סעדעי ןעז וצ ןעוועג זיא ןַאלּפ ןפיוא .םיקלח ערעדנוזַאב קיצרעפ ןופ ןענַאטש

 ,טרפב ָאטעג ןופ ןוא ללכב ענליוו ןופ

 / ךס ַא ןעװעג קסעתמ ךיז ןבָאה סע רעכלעװ םורַא ,גנולעטשַאב עקיזָאד יד

 -פיוא יד ןגיוצעגוצ ךיז וצ טָאה ,רעטעברַא עשינכעט ןוא ןרעינעשזניא ,רעלכסניק

 רעשיטסַאלּפ רעד ןמז לכ זַא ,גנונפָאה יד קידנפורסיורַא ,ָאטעג ןופ טײקמַאזקרעמ

 ..ןרעװ טרידיווקיל טינ ןַאלּפ ןופ רעריפסיוא יד ןלעוו ,קיטרַאפ טינ ךָאנ זיא ןַאלּפ

 .רַאפ טייקכעלגעמ יד ןטַאנָאמ עקינייא ףיוא ןבעגעג ךיוא טָאה ןַאלּפ רעד

 /  ףסַאג ןוא ןפיוה יד ןְטסעמ טשרמולכמ ,ָאײעג ןופ ןײגוצסױרַא ןשטנעמ רעקילדנעצ

 /  טימ ןטקַאטנָאק ןדניבנָא ןוא ןטקודָארּפ ףיוא ןעגנושיוט-םידגב ןריפכרוד ייברעד ןוא

 ו : ,ןטסירק עטנַאקַאב
 ִּׁש

 עירטפודניא -ַאטעג רַאפ לײטּפָא
 : / ןצ רעבירַא גרַאװיור .דנַא ןיא לגנַאמ ןבילוצ םנטצעל ןעמ יא יירעטכעלפ רעד ןיא

 . ןטַאמייורטש ךס ַא רעייז טעברַאעגסיוא ןרעוו'ס .ןעגנוטכעלפ-יורטש ןריצודָארּפ
 / פעווילש ענעיורטש ,ןריט יד ֹויב סרעטערט ענעיורטש ,סרעליק ליבָאמָאמיוא רַאפ
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 ןוא רעטכעװ-טכַאנ רַאפ ?לפָאטנַאּפ ,ךיש ןוא לוויטש ענעיורטש ,(ךיש-ןגרָאמ

 .גערפבָאנ רעסיורג רָאג ַא ןַארַאפ זיא ןעגנוטעברַאסיוא יד עלַא ףיוא .ןטסיצילָאּפ

 עלינַאמ ןופ ןעלטייבטנַאה עקיטרַאנדישרַאֿפ טעברַאעגסיוא ןרעו יירעטפעה רעד ןיא
 יד ןופ זיא גרַאװוור רעד .ןרעטסומ ענעדישרַאפ ןופ ןוא ןברַאפ ענעדישרַאפ ןיא
 י .רעלעטשַאּב

 -פוַאק ןשטיוד , ןופ ןעגנולעטשַאב טיול סיוא ןטעברַא ןטַאטשרַאװ-שזַאנָאטרַאק יד
 ןעגנולעטשַאב טיול ךיוא ןוא ןעלטכַאש ענערוטקעט ,גרַאװיור רעייז ןופ ?זוַאה
 עקיטיונ ענעדושרַאפ גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד יב לייטּפָא םעניײמעגלַא ןופ

 .ןעלקיטרַא

 -יירעדיינש רעסיורג ןיוא ןיא טקינווארַאּפ ןכיגנוא ןרעוו ןטַאטשרַאוװ-רעדיינש עדייב
 ףיוא לַאקָאל ןיוא ןיא ןעניפעג ךיו טעוװ סָאװ ,טַאטשרַאוװ-יירענשזריק ןוא
 ַא ןופ טקעיָארּפ ַא טקידנערַאפ טציא טרעוו קעווצ םעה וצ .19 רעקצינדור
 -רַאוװ-יירעדיינש ןטקיניױרַאּפ ןופ לַאקָאל רעקידנעמוק רעד .טנָאמער ןלַאטיּפַאק
 -ָאקלופרַאפ עקיטיונ עלַא ןבָאה טעוװ ןֹוא סנרָאג ווווצ ןופ ןיױטשַאב טעוו טַאטש
 :ןעגנוט

 ןופ עמוס ַא טפערטַאב רעבמעצעד רַאפ ןטַאטשרַאװ ץלא ןופ ץאזמוא רעד

 .1000 אקריצ ןעוועג טייצ רעקיבלעז רעד רַאפ ןענעז ןעגנולעטשַאב .מ"ר- 7
 טָאה ָאמטעג ןרעסיוא ןופ ןעגנולעטשַאב טיול ןטַאטשרַאו יד ןופ ץַאזמוא רעד
 .מ"ר 5.209 ןופ עמוס ַא ןפָארטַאב רעבמעצעד . ןופ ךשמב

 טָאה ,ןביז רַאפ לכה-ךס ,ןסרוק עשינכעט יד ןופ רעליש עקיטפרעדַאבטיונ רַאּפ

 טרעוו סָאװ ,קיטשירפ וצ טיורב טימ ףליה טלעוּפעגסיוא טעטימָאק-ןרעטלע רע
 .ןָא .ה .ד ןט9 ןופ ןבעגעכ ייז

 (.94.1.1948 .ָאמעג רענליוו .ג"שת טבש ח"ו .929 .מונ ,"תועידי-ָאטעג ,)

 טאר-ןדיי םייב גנולײטּפָא-סגנווַײּפשַאב יד

 יד ןרילוגער םייב ,ָאטעג ןיא ןטקודָארּפ ןעגנערבניירַא ןיא עלָאר עקיטנָאק ַא

 -סגנוזייּפשַאב יד טַאהעג טָאה ,רעגנוה .םעד ןפמעקַאב םעדכרוד ןוא גנולייטרַאפ

 ,דיי רענווָאק ַא ,ַאדיּפַארט םייח ןענַאטשעג זיא ריא ןופ שארב .טַאר-ןדיי ןופ גנולײטּפָא

 לַאגעלמוא ךיוא יוװ ,לַאגעל ןריפניירַא םייב וויטַאיציניא ךס ַא ןזיװעגסױרַא טָאה רע

 -רעדנַאנופ יד .ןסנירג ,שיילפ-דרעפ ,ןרעמ ,לּפָאטרַאק ,טיורב ,לעמ :ןײרַא ָאטעג ןיא

 .ןוויטַארעּפָאָאק עלעיצעּפס ךרוד ןעמוקרָאפ טגעלפ ןטקודָארּפ יד ןופ גנולייט

 ןכיק-סקלָאפ

 ךיוא ןענופעג ךיז ןבָאה גנולײטּפָא-סגנוזיּפשַאב רעד ןופ טכיזפיוא ןרעטנוא

 ;ןכיק-סקלָאפ ףניפ

 ויעלפ וטרָאד) ךיק עשיטסינויצ יד -- 2 סַאג-ןושַארטס ףיוא ךיקסקלָאפ

 -יטש ןטנווָא יד ןיא ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןטרָאד ,ןטסינויצ ,םיצולח רקיעב ןעלמַאז ךיז

 ,(ןטַארעפער עשיאערבעה ,ןעגנוציז עשיטסינויצ ,םיצולח ןופ תוחיש טייהרעל

 -רעדניק רעד ךרוד טריזינַאגרָא -- .12 סַאג ןושַארטס ףיױא ךיק-רעדניק .2

 רעד רעטנוא ןעוועג זיא ךיק יד .גנולײטּפָא-סטייהטנוזעג רעד ייב עיצַאטלוסנָאק

 ןגעלפ ייז .רעדניק-לוש יד ןסע ןגעלפ טרָאד .ַאקסנָארװַאג-דַאבַאש ר"ד ןופ טכיזפיוא

 .סרערעל ערעייז ךרוד זיײװנּפורג טריפעג ,הקספה-םידומל רעסיורג העד תעשב ןעמוק

 -טימ רעד ייב ,(דַאבַאש חמצ ר"ד ןופ הנמלא) דַאבַאש הרפש ןעוועג זיא ןירעטייל

 ,זיּפש-ריּפַאס הנח רעטסעווש ןוא ַאקסדָאגיוװ ַאננַא ןיגָאגַאדעּפ רעד ןופ טעברַא
, 
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 עמורפ, יד רעדָא ךיק ערשכ יד -- .5 סַאג-עקסלעווַאש ףיוא ךיקסקלָאפ 3

 טינ לָאמנייק טעמכ ןטרָאד זיא שיילפ ןייק .רשכ ןעוועג ץלַא זיא ןטרָאד -- ?ךיק

 ָאד .שיילפ-דרעפ ןעוועג רקיעב זיא ָאטעג ןיא שיילפ סָאד .לייוו ,ןרָאװעג טכָאקעג

 | .ןדיי עמורפ ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג זיא

 -ףערט רעד ,ךיק עשידנוב יד -- .17 סַאג-רעקצינדור ףױא ךיק.סקלָאפ 4

 ןגעלפ טרָאד) .ןזיירק עקידנעייטש טנָאנ ייז וצ יד ןוא סרעוט עשידנוב יד ןופ טקנוּפ

 -ייארַאפ רעשירַארעטיל רעד ךרוד טנדרָאעגנייא ןעגנוטלַאטשנַארַאפ ןעמוקרָאפ טּפָא

 .(ןיירַאפ-רערעל םעד ךרוד ךיוא יוװ גנוקינ

 ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ךיק יד -- .6 סַאג-רעקצינדור ףיױא ךיק טַאר-ךדי 5

 ןופ עטלעטשעגנָא עלַא רַאפ ךיק ַא רַאפ ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ רעטעּפש
 עסיורג ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןטרָאד ןוא ךיק עטסמיורג יד ןעוועג זיא סָאד) .טַאר-ןדיי

 תירב ןופ ןוא גנוקינייארַאפ רעשירַארעטיל רעד ןופ ןעגנוטלַאטשנַארַאפ עכעלרעייפ

 .(ָאטעג ןיא תירבע

 2 סַאג רענושַארטס ןופ ךיקסקלָאפ יד זיא ָאטעג ןופ הפוקת רעטצעל רעד ןיא

 ךיק רעדניק יד ץוח ַא ,ןכיק עלַא ןענעז רעטעּפש ןוא 21 סַאג עשטייד ףיוא רעבירַא

 -לָאטיּפש ףיוא ךיק-לַארטנעצ ןייא ןיא ןרָאװעג טקינייארַאפ ,ךיק עזעיגילער יד ןוא

 : : ,12 סַאג

 ִּש

 רע:עּפש ,לביר ןייא) ןזיײרּפ עקיליב רַאפ ןבעגעג ןעמ טָאה ןכיק-סקלָאפ יד ןיא

 ַא ,סעקַארוב ,טיורק ןופ שימעג ַא) ּפוז ַא ןופ גָאטימ ַא (לבור ייווצ ףיוא טרעכעהעג

 .שיילפ-דרעפ לקיטש ַא טייצ וצ טזיצ ןופ ןוא עשַאק-ןּפיורג ַא ךיוא לָאמ ַא ,(ןרעמ לסיב

 ןדיי רעטרעדנוה ליפ ןסעגעג ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,ןכיק יד ןופ טײקיטפַאהרַאנ יד

 סרעלעט יירדייווצ ןסע וצ ןערַאטס ןשטנעמ ךיז ןגעלפ .עניילק ץנַאג ַא ןעוועג זיא

 -טסָארּפ עסיורג יד ןיא רעּפרעק םעד ןעמערַאװאוצנָא ידכב ,רעמ ךָאנ לָאמ ַא ,ּפוז

 .סרעטניוװ-ָאטעג עטלַאק ענעי ןופ געט

 .רעסעב ןענַאטשעג גנוזייּפשַאב ןופ טרּפ ןיא זיא ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ךיק יד

 יז זיא ,עטלעטשעגנָא-טַאר-ןדיי רַאּפ ךיק ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ זיא יז ןעיו

 ןעמעלַא טימ ןרָאװעג ןכילגעגסיוא

 -סגנוזייּפשַאב רעד דצמ ןבָאגוצ עלעיצעּפס ןעמוקַאב טגעלפ ךיק-רעדניק יד

 2 .גנורענרעד ערעסעב ַא רעדניק יד רַאפ ןבעג וצ ידכב ,גנולײטּפָא

 עסייה זָאלג ַא ןגרָאמירפ ןוא טנווָא ןיא ןרָאװעג טריפעגנייא ךיוא זיא רעטעּפש

 סעקיּפָאק קיצפופ טסָאקעג טָאה סָאד .ןירַאכַאס טימ טסיזרַאפ (עװַאק ץַאזרע) עװַאק

 .(גינעפ רעבלַאה ַא)

 ,רישעג ןעלסעק ןעמ טמענ ואװ ,טייקירעװש ַא הליחתכל ןעװעג זיא סע

 ןוא ןענַארָאטסער עבורח יד ןיא ןרָאװעג טכוזעג זיא סָאד ,ןעלּפָאג ,ןעלפעל ,סרעלעט

 -ָאטעג יד ןיא ןרָאװעג טריצירבַאפ סָאד זיא רעטעּפש .ןָאיַאר-ָאטעג ןיא רעזייה-ייט

 ,ןטַאטשרַאװ

 ןענַארָאטסעריָאטעג
 סַאג-רעקצינדור ףיוא ןַארָאטסער ַא ט:דרָאעגנייא טָאה גנולײטּפָא-סגנוזייּפשַאב יד

 -עגנָא יד רַאפ גָאטימ רערעסעב ַא ןרעװ ןבעגעגסױרַא טגעלפ סע ואוו ,123 רעמונ
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 ןבעג טגעלפ ןעמ סָאװ ,ןּפוז יד ןופ טינ ןסינעג עכלעוו) טַאר-ןריי ןופ עטלעטש

 קיצנַאװצ ןוא ףניפ ןטסָאק טגעלפ גָאטימ רעד .(ןטייהנייא עשטייד עייר עצנַאג ַא ןיא

 ,לבור

 יד ואוו ,ןענַארָאטסער עטַאוװירּפ עייר עצנַאג ַא ןענַאטשטנַא ןענעז םעד ץוח ַא

 ענעדישרַאפ ,סרעלגומש עסיורג יד ,טיײל-ייצילָאּפ ,ןרידַאגירב יד ,ָאטעג ןופ םיריבג

 סָאװ ,סָאד ןגעמרַאפ רעייז טול ןסע ךיז ןביולרעד ןגעלפ --- סרענידרַאפ םינימ

 זיא סָאװ ןוא ,טמולחעג טינ וליפא ךיז טָאה שטנעמדָאטעג ןכעלטינשכרוד םעד

 ַאזַא ןופ זײרּפ רעד .עקיזיר-סנבעל סיורג טימ ָאטעג ןיא ןרָאװעג טכַארבעגנײרַא

 -שדוח רעד .לבור טנזיוט עקינייא זיב טרעדנוה עקינייא ןופ ןעוועג זיא גָאטימ

 זיב ריפ טכַאמעגסיוא ןַאד טָאה ןטלַאטשנַא-ָאטעג יד ןיא ןטלעטשעגנָא ןַא ןופ טלַאהעג

 .לבור טרעדנוח ףניפ

 ַא ןגירק ןענעק טגעלפ ןעמ ואוו ,ןענַארָאטסער עקיבוטש ןעוועג ךיוא ןענעז סע

 ,לבור קיצכַא זיב קיצכעז ַא רַאפ גָאטימ ןשימייה

 רעזייה-עפַאק

 וצרעד ןיא ,רעזייה-עפַאק עקינייא טריזינַאגרָא טָאה גנוליײטּפָא-סגנוזיּפשַאב יד

 ואוו ,ךעלקנעב ןוא ךעלשיט טימ ןלַאז ענעלָאמעגסיױא ןוא עטריטנָאמער לעיצעּפס

 עװַאק זָאלג ַא ןקנירט ןוא ןציז ןענעק גָאט ןופ ןהעש עסיוועג ןיא טגעלפ םלוע רעד

 .טעברַא רעד ןופ ךיז ןעורּפָא ןוא ןירַאכַאס טימ

 :ןעוועג ןענעז ןעעפַאק ערעסערג יד ןופ

 ןטרָאד זיא גָאטײב) "עפַאק-ץנַאצנעזערּפער; -- .13 סַאג-עקצינדור עפַאק (א

 -נַארַאפ עשירַארעטיל ןעמוקרָאפ טפָא ןגעלפ ןטרָאד .(ןַארָאטסער-ָאטעג רעד ןעוועג
 א "86 01:68! אוו 066170000-א,60634140  גאט8! 64868 18 403846! 2ג ם 08 או

 ןרָאי עטוג עקילָאמַא ןיא יוװ עפַאק ַא ןיא ךיז ןלייוורַאפ ייז זַא ,טנעמָאמ ַא זעניימ

 ."ןעמַאד, ערעייז טימ ןטסיצילָאּפ עשידיי יד ןעמוק ןרעג רעייז ךיוא ןגעלפ טרָאד

 רעד אוו ,רעטקַארַאכ ןקיד-ךמע רעמ ַא ןופ -- .1 .סַאג:עקסלעװַאש עפַאק (ב
 ןענעז ןטרָאד .ןעגנושיוטסיוא ןוא םירחסמ ענעדישרַאּפ ךיז ןשיווצ ןריפ טגעלפ םלוע
 .ןעגנוטלַאטשנַארַאפ-רוטלוק ןעמוקעגרָאפ טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא

 רעזייח-ייט

 םייה רעד ןיא רעסַאװ סייה לסיב ַא ןכַאמ ןטימ טייקירעווש ַא ןעוועג זיא סע

 זיא ץלָאה לייוו ,שעוו ןשַאװ ֹוצ רעדָא ,טעברַא רעד וצ ןײגקעװַא ןרַאפ ןעקנירט וצ

 ,טרעוורַאפ ןעוועג זיא ןצונַאב וצ ךעלעוויוא עשירטקעלע .קיניײװ ןעוועג

 ,(סעניישט) רעזייה-ייט טַאר-ןדיי ןכרוד ןרָאװעג טנדרָאעגניײא ןענעז קעווצ םעד וצ

 זיב גָאטימכָאנ ריפ ןופ ןוא ףלע זיב גָאטרַאפ ריפ ןופ ןענעק טגעלפ םלוע רעד ואוו

 עקיליב וצ ,סרעמע רעדָא סעקיניישט ,רעזעלג ןיא רעסַאװ סייה ןגירק ,טנװָא ןיינ

 ןופ סַאג רעדעי ףיוא טעמכ .לבור עקינייא זיב (גינעפ ןייא) סעקיּפָאק ןעצ ןופ ,ןזיירּפ
 ,זױהײט-טַאר-ןדיי ַא ןעוועג זיא ָאטעג
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 ןעיירעקעב

 -ָאטעג יד טליּפשעג ןבָאה טפַאשטריװ-ָאטעג רעד ןיא עלָאר עקיגנַארטשרע ןַא

 .ןעיירעקעב

 טיורב ןקַאבעג ןבָאה עכלעוו ,ןעיירעקעב "עלעיציפָא; עכעלטע ןעוועג ןענעז סע

 ,ןטרַאק-זייּפש יד ףיוא ןלייטרַאפ וצ ידכב ,טַאר-ןדיי ןרַאפ

 ןגעלפ עכלעוו ,ןעיירעקעב עטַאוװירּפ גנילדנעצ עקינייא ןעוועג ןענעז םעד ץוח ַא

 ָאליק ַא .לעמ ןעלגֹומשניײרַא רעדָא ןפיוקנייא ןענעק רעייז ןופ סָאמ ןיא טיורב ןקַאב
 -עקעב עטַאװירּפ יד .לבור קיצכעז זיב קיצרעפ ןופ טסָאקעג ךעלנייוועג טָאה טיורב

 יז ןבָאה לעמ ָאליק ַא רַאפ .טיורב ןקַאבסיוא ףיוא לעמ ןעמעננָא ךיוא ןגעלפ ןעייר

 ןעמַאטש ןגעלפ סמוטנַאװק עניילק עקיזָאד יד .טיורב ַאקעד ןעצ ָאליק ןייא ןבעגעג

 . ןרָאװעג טלגומשעגנײרַא ןענעז ןתומכ עסיורג יד ..."ןסערּפמָאק; ,?ןשזַאדנַאב , ןופ

 ...ךעלרופ-טסימ ענעדישרַאפ יד ךרוד רעדָא סרעלעק ןוא רעמעדיוב יד ךרוד

 .יירעקעב-ןיילק ַא ןעוועג טעמכ זיוה ןדעי ןיא זיא םעד ץוח ַא

 ,תבש ףיוא טנלָאשט טלעטשעג ךיוא םלוע רעד טָאה ןעיירעקעב יד ןיא ?
 יש .

 גנולײטּפָא-זייּפשַאב

 בילוצ ןענעז ןעגנומענרעטנוא עריא עלַא טימ ךיק-יײצילָאּפ רעד ןופ ןטפעשעג יד

 ןיוש ויא רעכלעוו ,לייטּפָא ןכרוד ןרָאװעג ןעמונעגרעביא םומעט עלענָאיצַאר
 .ָאמעג ןיא םינינע-זייּפשַאב עליפ ןופ רָאטַאנידרָאָאק רעקיצנייא רעד טציא

 -עברַא עלַא ןקידירּפַאב וצ ידכ -- .ןכיק עכעלטנפע עלַא ןיא םייהַא ףיוא ץווַאק
 ,מָאמש ןיא טעברַא רעד וצ סיורַא ןהעש-ןגרָאמירפ יד ןיא ןעיוג סָאװ ,רעט
 ןיא םייהַא ףיוא עווַאק טפיוקהַאפ ןָא .ח .ד ןט24 םעד ,קיטנוז םנייה ןופ טרעוו
 סַאנ-רעקצינדור ,9 סַאג-רעקצינדור לייטּפָא-זויּפשַאב ןופ ןכיק עכעלשטפע עלַאו
 .2 סַאג-ןושַארטס ןוא 9 סַאג-ריעלוואש ,7
 נונעפ 19 ןוא זיירּפ רעד .ורפ 6 ויב 8 ןופ ןבעגעג טרעוו םייהַא ףיוא עווווק

 : .רטיל ַא

 ןופ טנָאמער םעניוש ןטריפעגכרוד ןכָאנ זיא ,1 רעלוואש ,בוטש-עווַאק עטייווצ יד
 בוטש-עווַאק רעיינ רעקיזָאד רעד ןיא .םלוע ןטיירב ןרַאפ ןרָאװעג טנפערעד לַאקַאל
 .בומש-עווַאק רעטשרע רעד ןיא יוװ ,ןגָאמימ ץוח ,ץלַא ןעמוקַאב ןעמ ןעק

 (.94.1.1948 .ָאטעג רענליוו .ג"שת טבש ח"י .98 .מונ ,"תועידי-ָאטעג ;)

 גנוצײהַאב) ַאטעג ןיא םעלבַארּפ-ץלַאה סָאד
 רענליוו יד .ןעוועג טינ לָאמ ןייק גנוציײהַאב-לַארטנעצ ןייק זיא ןָאיַאר-ָאטעג ןיא

 ץלָאה (תוכוס) טייצ-טסברַאה ןפיוקוצנייא ןייז גהונ ךיז טגעלפ גנורעקלעפַאב עשידיי
 -ץיה עסיורג ןיא ,רעמוז ףוס ןיירַא ןדיי יד ןענעז ָאטעג ןיא .רעטניוו ףיוא ןליוק ןוא

 .ןענופעג טינ טרָאד לַאירעטַאמ-סגנוצייהַאב ןייק רָאג טעמכ זיא רעבירעד ןוא געט

 - -ָאק טימ ןדנוברַאפ ,רעווש רָאג ןרָאװעג זיא ןליוק רעדָא ץלָאה ָאנעג ןיא ןריפוצניירַא
 סָאװ ,ןדיי יד .טכַאמ רעשטייד רעד ןופ ןשי:עביולרעד עלעיצעּפס ןוא תואצוה עלַאסָאל

 סעציײלּפ ערעייז ףיוא ןעגנערבטימ ךיז טימ ןגעלפ ,ָאטעג ןרעסיוא טעברַאעג ןבָאה
 רעדָא ,תוריד יד ןצײהַאב וצ ידכב ,ץלָאה ךעלקיטש סָאדנַאמָאק-סטעברַא יד ןופ
 טהיזיוקער טפָא טגעלפ ץלָאה עטכַארבעגטימ סָאד .רעסַאװ זָאלג ַא ןעמערַאװנָא
 .ץימש רַאפרעד ןגירק ןגעלפ סרעגנערבניירַא יד ןוא רעױט-ָאטעג םייב ןּרעװ
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 םוש ןייק ןעוועג טינ זיא סע ואוו ,ןטקנוּפ ףיוא טעברַאעג ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא

 טַאהעג טינ ןבָאה עטלעטשעגנָא-ָאטעג יד ךיוא ,ץלָאה "ןריזינַאגרָא, וצ טייקכעלגעמ

 ,ןשיט ןכערבעצ ,סנקלַאב ןסײרּפָארַא טגעלפ ןעמ .ץלָאה ןגירק וצ רוקמ םוש ןייק

 ןדָאטעמ עקיזָאד יד ןיא ןעוועג טינ רעבָא זיא סע .ןצייה טימרעד ןוא לבעמ ײלרעלַא

 טצייהעג טינ רעזייה ךס ַא עקַאט ןענעז ,עגַארּפ-סגנוציײהַאב רעד ןופ גנוזייל םוש ןייק

 רָאנ ןענעז רעזייה "עטצייהעג, יד ןוא ,ןרעטניװ-ָאטעג עדייב יד ןופ ךשמב ןרָאװעג

 ךעלקיטש רָאּפ ַא ףיוא ןכָאקּפָא םייב ,טייצ וצ טייצ ןופ ןרָאװעג טמערַאװעגנָא לסיבַא

 ,סטכעקעג םעורַאװ ַא סעּפע ץלָאה

 -עגוצ ךיוא זיא רעטעּפש .טנעוו יד טקעדַאב ךיג ןבָאה למיש ןוא טייקטכייפ

 ,טנעו יד ףיוא טרישרַאמ רעטנזיוט יד ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןצנַאװ ןופ גָאלּפ יד ןעמוק

 ,טנַאװעגטעב ןעמערָא םעד ןשיווצ ןוא סערַאנ יד ףיוא ,ןטיפוס

 יש

 ?עגַארפ-סגנוציײהַאב רעד טימ הצע ןַא ךיז ןעמ טיג יו

 -נָאק טָאה ,ןטַאטשרַאװ עשינכעט יד ןופ רעריפנָא רעד ,סוקרַאמ רעינעשזניא

 ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ךעלעוויוא ענעכעלב עניילק ןופ ּפיט ןלעיצעּפס ַא טריאורטס

 ,ךעלדנעּפש ,ץלָאה ,ערָאק ךעלקיטש טימ ןצייה טנעקעג ייז טָאה ןעמ .םַאזרָאּפש רעייז

 .סעקוװסוקרַאמ ןפורעגנָא ןעמ טָאה ךעלעוויא ענעכעלב עניילק יד .סעניװָאלַאּפ

 "סעקוווסוקרַאמ, יד .ןטַאטשרַאװ-ָאטעג יד ןיא לבור קיצפופ רַאפ טפיוקעג ייז טָאה ןעמ

 טנעקעג ןעמ טָאה ייז ףיוא רעבָא ,טײקמערַאװ קינייו ןבעג ,ךיז טײטשרַאפ ,ןגעלפ

 רעינעשזניא זיא גנודניפרעד רעד רַאפ .ּפוז-לפָאטרַאק ַא רעדָא רעסַאװ ןכָאקּפָא טוג

 .טַאר-ןדיי ןכרוד ןרָאװעג טרימערּפ סוקרַאמ

 טרעוורַאפ גנערטש ָאטעג ןיא ןעוועג זיא סעקנישַאמ-ךָאק עשירטקעלע ןצזנַאב

 -נָאק טגעלפ עקנישַאמ-ךָאק עשירטקעלע יענענופעג ַא .הסיפת ןופ גנואָארד רעטנוא

 .ןרעו טריקסיפ

 רעשטייד רעד ייב ןלעוּפוצסיױא ,ןעגנולעג זיא סנעג בקעי טנַאדנעמָאק-ָאטעג םעד

 עכלעוו ,דלַאװ קיטש ַא ,טַאר-ןדיי ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ ןבעג לָאז יז זַא ,טכַאמ

 םעד .ןטלַאטשנַא יד ןצײהַאב ןענעק טימרעד ןוא ןקַאהסיוא סָאד ןלעװ ָאטעג ןופ ןדיי

 -ָאמוה ןפורנָא סע טגעלפ םלוע רעד) דלַאװ:טַאר-ןדיי ןפורעגנָא ןעמ טָאה דלַאװ

 -דלַאװ רעד וצ עקיליוויירפ ןייק ןדלָאמעג טשינ ךיז ןבָאה הליחתכל .(סנעג רעי שיטסיר

 ןיא טרָאד זַא ןעזעגמורַא ךיז ןעמ טָאה ,םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא רעבָא ,טעברַא

 עטוג קנַאד ַא) ערעסעב ַא גנורענרעד יד ,רערעביוז ,רעקיאור ןבעל סָאד זיא דלַאװ

 -ץלָאה וצ םינלעב ןענופעג ךיז ןבָאה סע ןוא (םירעיוּפ טימ ןטייקכעלגעמ-שיוטסיוא .

 -נָאק ?עשיטילָאּפ, ןדניבנָא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ,"סנעג רעי; ןיא ,ןטרָאד ;טעברַא

 .סרענַאזיטרַאּפ יד וצ ןגעוו ןופ ןעגנוכוז ןוא ןטקַאט

 עבַאגפיוא סנעמעוו ,גנולײטּפָא-ץלָאה עלעיצעּפס ַא ןענַאטשטנַא זיא ָאטעג ןיא

 ייוצ יד רַאפ ץלָאה תומכ רעקידנגונעג ןיא לכ-םדוק ןגרָאזַאב וצ ןעוועג זיא סע

 -עפַאק ,סעניישט ,לָאטיּפש ןרַאפ ,(רעדעב יד) ָאטעג ןופ ןטקנוּפ-זָאלכרוד ערַאטינַאס

 ךיוא ןגעלפ ןעלטעצ עלעיצעּפס ףיוא .ןטלַאטשנַא-טַאר-ןדיי עלַא רַאפ ןַאד ,רעזייה

 ןעגנוניואוו עטַאװירּפ רַאפ ץלָאה ןתומכ עניילק טייצ וצ טייצ ןופ ןרעוו טלייטרַאפ |

 רעדָא ,טַאר-ןדיי ןופ ףיוה ןפיוא טגעלפ ץלָאה סָאד .סרעניואוונייא לַאצ רעייז טיול
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:- 

 ןוא ןטלַאטשנַא-ָאטעג יד רעביא טריפעצ ןוא ןרעװ טגעזעצ 6 סַאג"ןושַארטס ףיוא

 ןופ ץלָאה עטריפעגניירַא סָאד ."םידליא עדַאגירב-טרָאּפסנַארט רעד ךרוד רעזייה

 4 6 סַאג-עקצינדור ףיוא םינינב עטסוּפ עלעיצעּפס ןיא ןרָאװעג טגײלעגּפָא זיא דלַאװ

 : . ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא -רעכלעוו ,"ץַאלּפ-ץלָאה, ,6 סַאג-ןושַארטס ץַאלּפ ןפיוא ןוא

 עשרעיוּפ ףיוא ןרָאװעג טריפעגניירַא זיא ץלָאה סָאז .?ץַאלּפ-ריצַאּפשדָאטעג, ןיא

 .ךעלרופ

 יש

 לײטּפָא-ץײהַאב
 , ןופ ןלייטרַאפ וצ וצ ןעמ שעוט רַאונַאי ןופ ןטרַאק-טיורב יד טיול ץלָאהנערב

 -ַאב םַאנסיוא ןָא ןטרַאק-טיורב ןופ רעציזַאב עלַא ןלעוו לָאמ סָאד .ח .ד ןט58
 סנוטנַאדנעמַאק-זיוה עלַא .ץלָאהנערב רעטעמ (.בוק) לטנעצ וצ טלייטעגוצ ןעמוק
 ןעמוקַאב וצ ןטעטילַאטרָאפ עקיטיונ עלַא ןלעטשוצוצ גנוזייוװנָא ןַא ןעמוקַאב ןבָאה
 ןט8 ןזיב רַאונַאי ןט09 ןופ רעזייה ערעייז ןופ רעניואוונייא יד רַאפ ץלָאהנערב

 : .רַאורבעּפ
 ' (.94.1.1945 .ָאטעג רענליוו .ג"שת טבש ח"ו ,99 .םונ ,"תועידי-ָאטעג ,)

 גנוכושַאב ןוא גנודײלקַאב

 -ענטימ ,געט-רעמוז עסייה יד ןיא ,טגָאזעג יו ,ןדיי יד ןיירַא ןענעז ָאטעג ןיא

 ר ,לטנַאמ ַא ןּפעלש טנעקעג טָאה רעדעי סָאװ ,ץלַא סעציײלּפ יד ףיוא ךיז טימ קידנעמ

 ,ןלַאפעצ ךיז ןכַאז יד ןענעז טייצ רעד טימ .גרַאװנסע לסיב ַא ,שעװ לסיב ַא ,ןשיק ַא

 ,םישובלמ ןיא ,קירטש טימ טלטרַאגעגמורא .טעברַא רעד ייב ןגָארטעצ ןוא ןסירעצ

 ןעיורפ יד .טעברַא רעד ןופ ןרעקקירוצ רענעמ יד ךיז ןגעלפ ,סעטַאל ףיוא סעטַאל

 : -ַאלעג,; רעד ןיא עינָאמרַאה ַא ,"ץנַאגעלע, עסיוועג ַא ןעגנערבוצניירַא ןזיוװַאב ןבָאה
 3 ןיא ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,'עדָאמדָאטעג, ַא טריפעגניירַא ןבָאה ייז ."טייקטעט
 ר עשירטעמיס ןופ עטיינעגפיונוצ ,(המודכו ןטעקַאשז עטקירטשעג ,ןעלטנַאמ) רעדיילק

 יד (עיורג ,עטיור ,עיולב ,עצרַאוװש) ןברַאפ םינימה-לכ ןופ םידגב עטלַא ןופ ךעלקיטש

 ייב -- וקעיירד ןוא ןטנַאקריפ ןופ םרָאפ ןיא ךעלנייוועג ןעוועג ןענעז ךעלקיטש

 -סנבעל ערעװש יד ןבָאה םורַא ױזַא .ןזיירק ןוא ךעלדער ןיא ?עטנַאגעלע, רָאג

 ."םידגב-טַאמכַאש, ןופ עדָאמ יד ָאטעג ןיא ןפַאשעג ןעגנוגנידַאב

 / יד .םידגב-ןעיורפ ןוא -רענעמ וצ קעז ןצונַאב וצ ןביױהעגנָא ןעמ טָאה ךיג

 5 2 ערעדנַא .יולב רעדָא ןיורב ,ץרַאװש ףיוא קעז יד ןברַאפ ןגעלפ "ןטנַאגעלע;

 ר ַא טַאהעג זיא סע רעװ ךָאנ טָאה רעמָאט .ןעייג ןוא ןעייטש יז יװ קעז יד ןגָארט

 - ןעמוקסיוא םיא ךָאנ טעוו השפא ,ןוטוצנָא ןעװעלַאשז םיא רע טגעלפ ,דגב ןרעסעב

 : ,טיורב ףיוא דגב םעד ןפיוקרַאפ וצ

 ִּש

 /  -ָאטעג ענײמעגלַא ןַא ןריפניירַא ןכרוד ןרָאװעג טזיילעג ךיג זיא עגַארפ-ךיש יד

 ןזיװעגסױרַא ךיוא ָאד ןבָאה ןעיורפ יד .סעפמולק ןוא ךיש ענרעצליה ןופ עדָאמ

 ןוא ?עטלטסעקעגי טימ ךיש ענרעצליה ערעייז ןצוּפַאב ןוא ןגײלַאב ןיא קַאמשעג

 .ףָאטש ןוא רעדעל ךעלקיטש ןופ ןעגנוצוּפַאב-?ןטַאמכַאש,

 יש

 ןכַאז יד ןריטרָאס וצ ןעגנואווצעג ןדיי יד ןעוועג ןענעז ףױה-ָאּפַאטשעג ןיא

 עטריטרָאס .יד .רעיימ ,שטייד רעניוו ַא ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,עטכַארבעגמוא יד ןופ

 .ןגעלפ עכלעוו ,ןדיי ןענופעג ךיז ןבָאה סע .דנַאלשטייד ןייק ןקיש ןעמ טגעלכ ןכַאז

182 



 רעטעּפש ןוא ָאטעג ןיא ךיז טימ .ייז ןעגנערב ,עיצַאגערגעס רעד ןופ םידגב ןעמענּפָא

 ,ןטקודָארּפ ףיוא ןשיוטסיוא

 ןכַאז יד ןופ ןסינעג ךיז רע טביולרעד יװ ,ןדיי ַאזַא טגערפעג לָאמַא בָאה ךיא

 ןשידיי ַא ןופ ןכַאז עקַאט ןענעז סָאד, :טרעפטנעעג רע טָאה -- ?גורה ןשידיי ַא ןופ

 ענייז -- רעסעב רע ליוו יו ,תמ םעד טגערפעג טלָאװ ןעמ ביוא זַא רָאנ -- תמ

 םיא ןעװעטַארסױרַא ןוא ,ןדיי םעד ,םיא וצ דעדָא ,שטייד םוצ ןעמוקנָא ןלָאז ןכַאז

 .?ןכַאז יד ןבעגעגּפָא ןיילַא םיא תמ רעד טלָאװ - רעגנוה ןופ

 ָאכעג ןיא טקישעגניירַא שטייד רעד טָאה ?ענווָאק עיצקַא ןופ הטיחש רעד ךָאג
 ...םיגורה יד ןופ ךיש ןוא םידגב ערעגרע יד -- הנתמ ַא

 ִּׁש

 ךס ַא ןבָאה ,עכעלגעמרַאפמוא יד רַאפ ןכַאז ןיא טיונ יד ןרעדניל וצ ידכב

 ןבָאה עכלעוו ,טַאר-ןדיי םייב גנוגרָאזרַאפ רעלַאיצָאס ןופ ןעגנוליײטּפָא יד ןגָארטעגיײב

 ןיא ןוא רעמעדיוב ףיוא ,תוברוח ןיא ענענופעג ,םידגב עטלַא טימ ןעניזַאגַאמ טַאהעג

 .רַאנָאּפ ןייק ןעמונעגוצ םיתבה-ילעב ערעייז טָאה ןעמ סָאװ .,ןעגנוניואוו

 טיונ ןוא רעגנוה ןגעק ףמַאק רעלַאיצָאס רעד

 ןרָאװעג טריפעג ןענעז סע יװ ,טלייצרעד ןעלטיּפַאק עקידרעירפ יד ןיא בָאה'כ

 -סנבעל ץָארט ןעגנערבוצניירַא ידכב ,לגנַארעג רעכעלרעהפיואמוא רעד ָאטעג ןיא

 וצ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ןעגנוגנערטשנָא רַאפ סָאװ ,ָאטעג ןיא גנוזייּפשַאב ,רַאפעג

 ,ָאטעג ןיא עיצקודָארּפ יד ןעלקיװטנַא וצ ,גנוצײהַאב ,גנודײלקַאב ןפַאש

 טנעקעג טינ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ךס ַא ָאטעג ןיא ןעוועג ןענעז ךָאד

 רעכעלטפַאשלעזעג רעזייוולייט רעדָא רעצנַאג וצ ןעמוקנָא טזומעג ןוא ,הצע ןייק ןבעג

 .גנוציטשרעטנוא
 ןייק טַאהעג טינ ןבָאה עכלעוו .ןשטנעמ יד רקיעב ןעוועג סע ןענעז הליחתכל

 ןענעז רעטעּפש ,(ןענייש עסייוו יד) ָאטעג ןיא טכער-סטעברַא ןייק ןוא טכער-סנבעל

 ןפַאש ךיז טנעקעג טינ ןבָאה עכלעוו ,ָאטעג ןופ ןלייט ערעדנַא ךס ַא ןעמוקעגוצ ייז וצ

 .ןטייקכעלגעמ-סנבעל ןיײלַא

 :סעיצוטיטסניא-ףליה טּפיוה יירד ןעוועג ןענעז סע

 טעטימַאק"ספליה רעכעלטּפַאשלעזעג רעד .א

 ,טכַאמ רעשטייד רעד ןופ טרינימָאנ ןעוועג זיא טַאר-ןדיי רעד ןעוו טייצ רעד ןיא

 ןופ סרעייטשרָאפ יד ןופ ןענַאטשַאב טעטימָאק-ספליה רעכעלטפַאשלעזעג רעד זיא

 .ָאטעג ןופ ןעגנוריּפורג עכעלטפַאשלעזעג עשיטילָאּפ עשידרערעטנוא יד

 -לעזעג םעד תבוטל ןלָאצניײא ןגעלפ "ןטייהנייא, יד ןופ רעטעברַא עשידיי עלַא

 ןוא ,שדוח ַא לבור קיצנַאװצ -- םומינימ ַא קיליוויירפ טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאש

 .תוריכש ערעייז ןופ טנעצָארּפ ףניפ ןטלַאטשנַא-ָאטעג יד ןופ עטלעטשעגנָא עלַא

 ןעגנומענרעטנוא עלעיצעּפס ןופ תוסנכה :ןעוועג ןענעז הסנכה ןופ תורוקמ ערעדנַא

 ךיז ןעװעטַאר רעייז דובכל םידיחי ןופ תונתמ ,(המודכו ןעגנולעטשרָאפ) ָאטעג ןיא

 ,םענעמוקעגמוא ןַא ךָאנ גָאט -קנעדעג םוצ תובדנ ,הסיפת ןופ רעדָא טיוט ןופ
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 ןייק רַאט סע, ףעוװעג זיא טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןופ גנוזָאל יד

 ,ָאטעג ןיא ןייז טינ רעקירעגנוה

 סעידיסבוס שדוח ןדעי ןלייט- טגעלפ טעטימָאק-ספליה רעכעלטּפַאשלעזעג רעד

 ,ןּפיױרג ,לעמ ,לּפָאטרַאק ,טיורב) ןטקודָארּפ ןוא טלעג ןופ

 ,סרערעל ,ןטלַאטשנַא-רעדניק רַאפ סעידיסבוס עלעיצעּפס ןלייטסיוא טגעלפ רע

 -מוא רַאפ סערַאג עטסיזמוא ,טעברַא רעד ייב עטעדנווװרַאפ .רעצעברַא רַאפ

 -יטשרעטנוא-טלעג .רעדניק עניילק ןוא עסעװרָאב רַאּפ ךיש ןוא רעדיילק ,עכעלגעמ

 םוקמ ַא זיא סע ואוו ןכוז וצ ידכב ָאנעג םעד ןזָאלרַאפ ןגעלפ סָאװ ,יד רַאפ ןעגנוצ

 ,טלקמ

 -טימ יד ,רתסב ןתמ ןופ םרָאפ ןיא גנוציטשרעטנוא רעייז ןעמוקַאב ןבָאה ךס ַא

 -טפירש עשידיי יד ןכוזַאב ןגעלפ טעטימָאק-ספליה ןכעלטּפַאשלעזעג ןופ רעטעברַא

 -נואוושראפ ןופ ,תונמלא ,סרעוט עכעלטפַאשלעזעג ,ןטסיטרַא ,סרערעל ,סרעלעטש

 ייז טגעלפ ןעמ ןוא --- עגַאל רערעווש ַא ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,עטריטסערַא ןוא ענעד

 ,םרָאפ רעשירבח טסרעסיוא ןַא ןיא ףליה יד ןבעג

 ןייז ןופ ךשמב טליײטעגסיוא טָאה טעטימָאק-ספליה רעכעלטפַאשלעזעג רעד

 -לעזעג ַא רעטנוא ןענַאטשעג זיא ןוא סעידיסבוס לבור ןָאילימ עקינייא טייקיטעט

 -סטעברַא עשידיי ערעדנוזַאב ןיא ןענעדרָאניײא טּפָא טגעלפ רע ,לָארטנָאק רעכעלטפַאש

 -עגלַא ךיוא יוװ ,טייקיטעט ןייז ןופ סעיסוקסיד טימ ןעגנולמַאזרַאפ-סטכירַאב ןטייהנייג

 ,ָאטעג זיא ןעגנולמַאזרַאפ-סטכירַאב עניימ

 טול טלעטשעגנעמַאזוצ ןעוועג זיא רעכלעוו ,טעטימָאק ןכעלטפַאשלעזעג םייב

 -ָאטעג יד ןופ סרעייטשרָאפ טימ טַאר-ייב ַא טריטסיזקע טָאה ,לסילַזי ןשיטילָאּפ ַא

 .ָאטעג ןרעסיוא ןטייהנייא-סטעברַא עשידיי ערעסערג עלַא ןופ ןוא עטלעטשעגנָא

 ענייא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ךיג זיא טעטימָאק-ספליה רעכעלטפַאשלעזעג רעד

 סלַא תובישח עשיטילָאּפ עסיורג ַא טַאהעג ןוא סעיצוטיטסניא עטסבילַאב יד ןופ

 ,"ָאטעג ןופ טנעמַאלרַאּפ רעשידִיי

 גונרָאזרַאפ עלַאיצַאפ יד .ב

 -יײ;ּפָא-סטייהטנוזעג יד לשמל יװ) טַאר-ןדיי םייב גנולייטּפָא ןַא ןעוועג זיא סָאד

 לָאמַא ,שטיװָאלַארס טַאקָאװדַא ךרוד טריפעגנָא ,(גנולײטּפָא-סגנוזייּפשַאב יד יװ ,גנול

 הסנכה ןופ תורוקמ יד .ןטנעדוטס עשי:סינויצ יד ןופ ןעייר יד ןיא רעוט רעטנַאקַאב

 טגעלפ טַאר-ןדיי רעד סָאװ ,ן ר ע יי ט ש ןעוועג ןענעז גוגרָאזרַאפ רעלַאיצָאס רעד רַאפ

 -ופעג ,ןפָאטש ,ןכַאז ,ןטנעמוקָאד ענ:עדישרַאפ רַאפ ןוא ךעלבלעוועג יד ןופ ןעמענ

 .צצלַאיצָאס יד .ףָארטש סלַא עטריקסיפנָאק רעדָא ,סענילַאמ ןיא ,תוברוח ןיא ענענ

 -יא ,ןעמייה-גָאט ,רעדניק ןופ עיצַאטלוסנָאק יד ןציײשרעטנוא טגעלפ גנוגרָאזרַאפ

 -פרעדַאבטיױנ יד רַאפ תואופר ןוא ןעלטימ עטסיזמוא ןבעג ,םינקז בשומ ,ןטַאנרעט

 -ָאטעג ןוא טלעג-הריד ןלָאצ ןופ ןעיײרפַאב ,גנודײלקַאב ןופ ןגַארּפ ןיא ןפלעה ,עקיט

 : .ןרעייטש

 ןענעז עכלעו ,ןדיי רענליוו יד ןפלָאהעג ךיוא טָאה גנוגרָאזרַאפ עלַאיצָאס יד

 .ַאקַאװָאלַאיב ,ןאדזעב ,אשער :ןרעגַאל עטנָאנ ןיא טעברַא וצ ןרָאװעג טקישעגסױרַא

 טינ ךיז טָאה סָאװ "ץנעגילעטניא רענעלַאפעג, רעד ןופ ךס ַא ןעוועג ןענעז סע י

 טר ןדיי ןופ גנוגרָאזרַאפ רעלַאיצָאס רעד ןיא גנוציטשרעטנוא ןטעב וצ טביולרעד
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 ,טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןעמונעג ָאי גנוציטשרעטנוא יד טָאה ןֹוא --

 .עיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג עשירבח ַא םיא ןיא קידנעעז

 ףליה"רעטניוו יד .ג

 םעד ןפמעקַאב וצ רקיעב ליצ סלַא טַאהעג טָאה טעטימָאק-ףליה-רעטניוו רעד

 ןוא גנודיילק גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד ןשיוװצ טלמַאזעג טָאה רע .גנודיילק ןיא לגנַאמ

 -עגמוא יד ןופ םידגב טלייטרַאפ ךיוא טָאה רע .עקיטפרעדַאבטיונ יד טליײטרַאפ יז

 -פיונוצ יד ןרעוו טכיררַאפ ןגעלפ סע ואוו ןטַאטשרַאװ טַאהעג טָאה רע .ענעמוק

 .ןכַאז עטלמַאזעג

 יש

 יד ןוא גנוגרָאזרַאפ עלַאיצָאס יד ,טעטימָאק-ספליה רעכעלטפַאשלעזעג רעד

 יד ןופ טיונ יד ןרעדניל וצ סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןעגנולעג זיא -- ףליה-רעטניוו

 .ָאטעג ןיא עכעלגעמרַאפמוא

 ִּש
 גנוגרָאזרַאפ רעלַאיצָאפ רַאפ לײטּפָא
 ענעדישרַאּפ ןופ ןרָאװעג טכַארבעג סנשצעל ןענעו סָאװ רעטעברַא-רעגנַאל 980 רַאפ

 עקיזָאד וד .גנוגרָאזרַאפ רעלַאיצַאס רַאפ לייטּפָא רעד טגרָאז רעטרע עלעיצטיווָארּפ
 תוינסכא סקעז עטנדרָאעגניא לעיצעפס ןיא ןטלַאהעג ןרעוו רעטעברַא-רעגַאל
 -גָאטומ ,קיטשירפ ןוא עווַאק טגרָאזַאב ייז רַאפ טרעוו טרָא ןַא ףיוא ןטרָאד ןוא
 .סָאק ָארּפ ךעלגעט .טיורב םָארג 200 ןוא ּפוז-טנוָא ןוא

 ַא טיול טםוירגעג טציא ןרעוװ ןָאזרעּפ טנזיוט רעביא רַאפ םרעגעלעג ענרעצליה

 ןוא רעמ ץלַא יד רעגעלטכַאנ טימ ןענדרָאוצנייא ודכ ,לױיטּפָא ןופ גנולעטשַאב
 טכַאמעג ןרעוו סרעגעלעג יד .ץניווָארּפ ןופ רעטעברַא-רעגַאל עקידנעמוקוצ רעמ
 -וווצ רעגיוטש ַא יוװ ,(טרַאדנַאטס) רעטסומ ןכעלטייהנייא ןלעיצעּפס ַא טיול
 ןדעי ףיוא ןָאזרעּפ יירד רַאפ ןקעלק לָאז סָאוו ,טיירב ַא ןיא ןוא עקידנרַָאג
 .ןרָאג

 וצ טקידנערַאפ ךיוא ןעמ טָאה ףליה-רעטניוו ןופ רעסינעג יד .רַאפ ץלָאהנערב

 קיצניינ ךרעב טקידירּפַאב ןעמ טָאה ןעגנודנעוו ענעבעגעגנָא עלַא ןוֿפ .ןלייטרַאפ
 .ּפָאק .ָארּפ ץלָאהנערב רטעמ .בוק לטנעצ ןיוא וצ ןבעגעג טרעוו סע .טנעצַארּפ

 יש

 טעטימָאק םפליה רעכעלטּפַאשלעזעג -

 עיצקעס לוש רעד ןבעגעגרעביא טעטימָאק רעד ןיוש טָאה סעּפמולק- רעטניוו רַאּפ 0

 הנתמ ענעמוקַאב יד טצויא טלייטרַאפ .עיצקעס לוש יד .לווטּפָא רוטלוק םייב'
 .רעדניק עקיטפרעדַאביונ יד ןשיװצו

 (.24.1.1948 .ָאטעג רענליוו .ג"שת טבש ח"ו .98 .מונ ,"תועידי-ָאטעג ,)
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 לײטּפָא-סטעברַא

 ."ץַאזנייא-סטעברַאג ןטימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה טַאר-ןדיי םייב לײטּפַא-סטעברַא יד

 ןטָאבנָא יר ןריסערדַא ןטלַאטשנַא עליוויצ ןוא עשירעטילימ ענעדישרַאפ ןגעלפ טרָאד

 ."ןטייהנייא; ענעדישרַאפ רַאפ קיטיונ ייז ןענעז סָאװ ,ןטעברַא יד ןופ ןלָאצ יד טיִמ

 .רעטעברַא לָאצ עטרעדָאפעג יד ןלעטשוצ טייצ רעד וצ ןזּומ טגעלפ לײטּפָא-סטעברַא יד

 -סיױרַא ,ןמייהנייא ענעדישרַאפ יד ןיא ןדיי יד ןלײטרעדנַאנופ טגעלפ ליײטּפָא-סטעברַא יד

 לייוו ,ענעדירפוצמוא ךס ַא טפָא ןייז ןגעלפ ייברעד .ךעלכיב-סטעברַא ערעייז ייז ןבעג

 טרָאד ןעק ןעמ) עטוג רַאפ טנכערעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,סָאדנַאמָאק ןעוועג ןענעז'ס

 -ַאב ןטרָאד אקווד טלָאװעג ןבָאה עלַא ןוא ,(טכייל זיא טעברַא יד ןוא "ןריזינַאגרָא

 : ,טעברַא ןעמוק

 ,אדיורב .א ןעוועג זיא גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד טימ ןַאמ-סגנודניברַאפ

 ןבָאה עכלעוו ,ןרידַאגירב עשידיי ןייטש ןגעלפ ןטייהנייא-סטעברַא יִד ןופ שארב

 -ירב, םעד טעדליבעג ןעמַאזוצ ןבָאה ייז ."סרעריפ-ןענָאלָאק, ףליה רעייז וצ טַאהעג

 -ּפַאק-ןַאלּפַאק .ד ןעוועג זיא ::ַאר-ןרידַאגירב ןופ רעציזרָאפ .ָאטעג ןיא ?טַאר-ןרידַאג

 .?עירָאטידיוא-רעטעברַא; יד ָאטעג ןיא ןפַאשעג טָאה רעכלעוו ,יקסנַאל

 -ַאגירב ןפיוא סעדער טימ ןטערטפיוא טפָא ןגעלפ אדיורב .א ןוא סנעג בקעי

 טַארנדיי ןופ קיטקַאט יד קידנרעלקפיוא ,ָאטעג ןיא עגַאל יד קידנעלדנַאהַאב ,טַאר-ןריד

 ןופ רעטעברַא יד ףיוא העּפשה ןקריוװסיוא ןרידַאגירב יד קידנפור ןוא יײצילָאּפ ןוא

 .ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ןעגנונדרָארַאפ יד ןריפסיוא ןלָאז ייז ,סָאדנַאמָאק ערעייז

 עכלעוו ,ןענָאזרעּפ עכלעזַא ךיוא ןענופעג טּפָא ךיז ןבָאה ןרידַאגירב יד ןשיוװצ

 -ָאטעג רעד .רעטעברַא עשידיי ערעייז תבוטל טינ טצונעגסיוא טכַאמ רעייז ןבָאה

 רענעפָא טימ ןעיצַאב רעריפ-ןענָאלָאק ןוא ןרידַאגירב עכלעזַא וצ ךיז טגעלפ םלוע

 : ,האנש

 -יוקיל-ָאטעג רעד ןופ בױהנָא ןרַאפ געט ריפ .ה .ד ,1943 טסוגיױא ןט26 םעד

 טסוז יז זַא ,ָאטעג ןיא תועדומ טּפעלקעג גנולײטּפָא-סטעברַא יד ךָאנ טָאה ,עיצַאד

 5 ...רעזעלג ןוא רעילָאטס ,רעסָאלש עטריציפילַאװק

 יש

 לײטּפָא-סטעברַא

 ןיא ןעמוקעגנָא ןענז ךָאװ רעטצעל רעד ןופ ךשמ ןיא -- .רעטעברַא עשידיי ץיינ
 ןשיהצ עיוועי רעגַאל ןופ 100 ןוא רעמשזעשז רעגַאל ןופ רעטעברַא 120 ָאטעג

 -עמעברַא יד .ןדיי רענליוו לָאצ עניולק ַא רָאג רָאנ זיא רעטעברַא עקיזָאד יד
 .'רעלויג, עפורג-ווב רעד ןיא ןטעברַא וצ טמיטשַאב ןענעז

 .ג .א יד טציא זיא ץנליוו ןיא רעטעב'וא עשידיי- ראפ םייהנייא עטסֶערנ יד

 -ַאד רעד ייב ָאטעג רענליוו ןופ/ ןטעברַא טנעמָאמ םוצ ."רעלזיג , עּפורג-יוב
 :ֿמעברַא יד טימ ןָא טרופ עפורג-דריב יד .ןעיורפ ןוא ןַאמ 810 עפורג רעקיז

 .עיצנַאטס-ןַאב רענליוו רעד ףיוא

 ןרידַאגירב ןופ גנולמַאזרַאֿפ ַא תבש ןקירָאפ ןפורעגפיונוצ טָאה טַאר-ןרידטגירב רעד
 .'תועידי .-ַאטענ, -רעמונ -ןקידנעסוק ןיא טּכורַאב .ַא .רעריפ-ןענָאלָאק ןוא

 (.94.1.1048 .ָאטעג רענליוו ,ג"שת טבש ח,ו .25 .םונ ,/תועידי-ָאטעג ,)
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 עק יע יע ערי יש

 .  טנוזעג ןרַאפ ףמָאק 5 -
 ַאטעג ןיא ןעגנוגנידַאבסנבעל עשינעיגיה-רַאטינַאס

 ןרעמיצ

 ,טרָאד ,ענליוו ןופ ךעלסעג עטסגנע עמַאס יד ןיא ןענופעג ךיז טָאה ָאטעג רעד
 טָאה ןרעמיצ יד ןיא .קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה טימ ָאטעג ַא ןעועג זיא סע ואוו

 טניואוועג ןבָאה ןשטנעמ קיצנַאװצ זיב ןצפופ ןופ .טפַאשגנע עקידלַאװג ַא טשרעהעג

 .לָאצ רעניילק ַא ןיא רָאנ ןעװעג ָאטעג ןיא ןענעז ןטעב .לרעמיצ ןיילק ןייא ןיא

 יד ,ץַאלּפ ליפוצ ןעמונרַאפ ןבָאה ייז לייוו ,ןבָאה טפרַאדעג טינ ןעמ טָאה ייז ךיוא
 טריפעגנייא ןעמ טָאה רעטעּפש .דרע רעד ףיוא ןפָאלשעג זיא גנורעקלעפַאב:ָאטעג
 {סערַאנ |ש ט י ר 5 ענרעצליה

 טשינ טפָא ןגעלפ ןשטנעמ .קידנקירדרעד ןעוועג זיא ןרעמיצ יד ןיא טפול יד

 .לגנַאמ-טפול בילוצ טכַאנ עצנַאג יד ןפָאלש ןענעק

 ןטעזָאלק

 ןייק ןענעז ,ָאטעג רעד ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו ,לַאטרַאװק רענליוו ןטלַא ןיא

 ןבָאה ָאטעג ןיא .ןטעזָאלק-ףיוה רָאנ ,גירק ןרַאפ ךיוא ןעוועג טינ ןטעזָאלק-בוטש

 סע ןכלעוו ןיא זיוה ַא ןיא ןָאזרעּפ טרעדנוה ףניפ זיב טרעדנוה ייווצ ןופ טניואוועג

 ןופ תורזש עגנַאל ,עגנַאל .ןָאזרעּפ קיצרעפ זיב קיסיירד ןופ רעירפ טניואוועג ןבָאה

 ןטעזָאלק יד רַאפ ןייטש ןגעלפ עייר רעייז ףיוא עקידנטרַאוו

 -ּפָארַא טינ טגעלפ רעסַאװ סָאד ,ןרָאװעג טרעטשעצ ךיג זיא עיצַאזילַאנַאק יד

 ןטעזָאלק יד ןיא זיא טנװָא ןיא .טּפָאטשרַאפ ךיז ןבָאה ןטעזָאלק יד ,ןרעוו טזָאלעג |

 ןרָאװעג ןטעזָאלק יד ןכָאװ עכעלטע .ןופ ךשמ ןיא ןענעז רעבירעד .רעטצניפ ןעוועג
 עקידנעמוק ןופ תורוקמ עלעיצנעטָאּפ ןוא ץומש רעכעלנייוועגרעסיוא ןופ ןלַאװק
 ,סעימעדיּפע

 םנטסַאק-טסימ

 טעזָאלק ןדעי ייב ןָאיַאר-ָאטעג ןיא גירק ןרַאפ ןענופעג ךיז ןבָאה ןפיוה יד ןיא
 ךיורברַאפ רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ָאטעג ןיא .ןטסַאקטסימ ַא
 סָאד .ןטקודָארּפ-סגנורענרעד ערעדנַא ןוא טיורב ןיא לגנַאמ בילוצ לּפָאטרַאק ןופ
 -לפָאטרַאק ןופ ןלָאצ עסיורג עלַאמרָאנמוא יד ןוא (רעירפ יו רערעמ קיכַאפנעצ) טסימ

 ,סנטסַאק-טסימ יד טלופעגרעביא ָאטעג ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש ןבָאה ץכעלָאש
 סָאװ ,גרעב ןופ םרָאפ ןיא ןסקַאװ ןביוהעגנָא ןוא םיחטש-ףיוה ענַײלק יד טקעדַאב
 יד ןופ ןעמוקנָא ןטימ .ןשזַאטע עטשרעטנוא יד ןופ ןייש םעד טקעדרַאפ טּפָא ןבָאה
 .ןרָאװעג ןריורפעגוצ ץלַא סָאד זיא טסערפ עטשרע

 ןױא טױק-שטנעמ ,ץכעלָאש-לפָאטרַאק טימ טשימעגפיונוצ טסימ ןופ גרעב
 ןופ ףיוה ןדעי ןופ דליב עשיטסירעטקַארַאכ סָאד ןעוועג זיא סָאד -- ןירוא-ןשטנעמ
 .ָאטעג ןיא הפוקת רעטשרע רעד

 ויקנַארק ָאטעג וד ןגעוו ,ָאטעג ןיא ןועוו ןרַאטינַאס ןגעוװ םיטרּפ ערעיונעג (1
 ןרַאפ ףֹמַאק , ןעמָאנ ןרעטנוא רבחמ ןבלעז ןופ ךוב םניא טעז ,םיריוטקָאד יד ענונב ןוא
 ,1946 זירַאּפ -,"עזָא, ךרוד ןבעגעגסיורַא "ענלווו ָאטעג ןוא טנוזעג



 רעסַאװ

 יד רעזייה ךס ַא ןיא ןרָאװעג ןכָארבעצ ָאלעג ןיא ךיג ןענעז טָאטש ןופ ןסירעגּפָא

 םינינב עטצייהעג טינ ךס ַא ןיא ןבָאה רעטניוו ןופ ןעמוקנָא ןטימ .ןרער-עיצַאזילַאנַאק

 ןוא ,ןכָאק ,ןקנירט םוצ ָאטעג ןיא רעסַאװ טלעפעגסיוא טָאה סע .ןרער יד טצַאלּפעג

 -סיוא-טיוה סרעניואוונייא יד ייב ןענַאטשטנַא ךיג ןענעז ץומש ןופ .שעוו ןשַאו םוצ

 .ןעימרעדָאיפ ןוא ןעלקנורופ ,ןעגנוטיש

 זייל

 לָאצ רעייז .זייל ןזיװַאב ךיז ןבָאה ץומש ןוא טפַאשגנע ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא

 םענייא ןדעי ףיוא טעמכ זייל ןענעז ָאטעג ןופ םישדח עטשרע יד ןיא .ןסקַאװעג זיא

 -ןוה ןופ ןטסענ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןשטנעמ ךס ַא ןענעז רעטעּפש .ןכָארקעג

 .זיל רעטנזיוט ןוא רעטרעד

 רעניצידעמ עשידיי יד ןופ ףמַאק רעד

 עטפַאהלגנַאמ ,רעסַאװ ןופ ןוא גנוציײהַאב ןופ לגנַאמ ,טפַאשגנע ,טלעק ,רעגנוה

 -ָאלק עטּפָאטשרַאפ ,עטקיצומשרַאּפ ,טסימ גרעב ,ץומש ,גנוכושַאב ןוא גנודײלקַאב

 יד ןעוועג ןענעז סָאד --- זייל ןוא ןצנַאװ ,ןרעמיצ יד ןיא למיש ןוא טייקטכייפ ,ןטעז

 .ָאטעג רענליוו ןיא ןעגנוגנידַאב עשינעיגיה-רַאטינַאס

 -עגנָא ָאטעג ןיא סרעניצידעמ עשידיי יד ןבָאה ןעגנוגנידַאב עקיזָאד יד ייב

 -רַאװרעד רעטנַאּפשעג ךעלגעטיגָאט ןיא ,דײדָאטעג ןופ טנוזעג ןרַאפ ףמַאק םעד ןביוה

 זַא ,גנוגייצרעביא רעכעלרעניא רעד ייב ןוא גנודרָאמסיוא רענײמעגלַא ןופ גנוט

 -סײא-ןסַאמ עקיטליצירפ ןופ ןטיהרַאפ טסייה סעימעדיּפע ןופ ָאטעג םעד ןטיהרַאפ

 ערעסעב ןבעלרעד ןוא ןבעלרעביא ,ןבעל וצ טייקכעלגעמ יד םיא ןבעג ןוא ןעגנודרָאמ

 ,ןטייצ

 ָאטעג ןופ קיכיסּפ ייד

 ןופ ףור טימ ךַײלגוצ ,טנוזעג ןרַאפ ףמַאק םוצ סרעניצידעמ יד ןופ ףור רעד

 טָאהעג טָאה ,שואי ןיא ןלַאפוצנײרַא טינ ,ָאטעג ןיא ןזיירק עכעלטפַאשלעזעג עלַא

 ןעגנובעלרעביא עשיגַארט יד .גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד ייב גנַאלקּפָא ןטספיט ןייז

 יד ןוא טומ םעד ןכָארבעג טינ ךָאד ןבָאה ,טיוט םעד ןטרַאװרעד ןקידנעטש ןופ

 ענעטלעז טסרעסיוא ןַא ןעוועג ָאטעג ןיא זיא דרָאמטסבלעז .ןדיײ-ָאטעג יד ןופ לַארָאמ

 ,גנוניישרעד

 ןיא ןײגנײרַא ברע :דרָאמטסבלעז ןופ ןלַאפ עקידנגלָאפ רָאנ טנַאקַאב ןענעז רימ

 ןופ) ןֹושַארטס קחצי ,ןוא יורפ ןייז טימ (זיורב סנעּפָאש ןופ) בואַאט השמ -- ָאטעג

 -גקנַארק ,ינושרג ןושרג ר"ד -- אפוג ָאטעג ןיא ןוא ;(קעטָאילביב-ןושַארטס רעד

 .קורב רעשדלעפ ןוא ברַאפדלָאג היח רעטסעוװש

 ןעניז ןופ ןײגּפָארַא ןעק ןעמ עכלעװ ןופ ,ןכַאז טבעלעגרעביא טָאה ןעמ

 טריטָאנרַאפ ןענעז ,ָאטעג ןופ סרעניואוונייא טנזיוט קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ףיוא ןוא

 ,ןויטקעּפסרעּפ עטסצרַאװש יד ץָארט .ןרעוו עגושמ-.ןופ ןלַאפ עקינייא רָאנ ןרָאװעג

 .ךיז טָאה ןעמ .םזימיסעּפ ןוא עיצַאנגיזער ןיא ןלַאפעגנײרַא טינ ןשטנעמ יד ןענעז

 / ןענעז סע ;ףוס ןכיג ןיא ןביולג ןוא ןעגנַאלק ,תועידי עשיטסימיטּפָא טימ טקיטומרעד
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 רעד .ןטייקיאעפ-סדנַאטשרעדיװ עשיזיפ ןוא עקיטסיײיג ןופ ןלַאװק עיינ ןענַאטשטנַא

 רעקיטכעמ ַא ןעוועג זיא ןוא ןפוטש עטסכעה יד טכיירגרעד טָאה ןבעל םוצ גנַאלרַאפ |

 .ןעגנובעלרעביא עשיטכענק ערעווש יד ןגָארטוצכרוד סלוּפמיא

 ַאטעג ןיא תונוּתח ןוא טייקיטרובעג ,טייקכעלברעטש

 בֹורק ןופ גנורעקלעפַאב ַא טימ ,ָאטעג ןיא טייקכעלברעטש *עכעלריטַאנ, יד

 טול ,גָאט ַא ןלַאפ ייווצ זיב סנייא קיסעמלטימ ןעוועג זיא ,ןַאמ טנזיוט קיצנַאװצ

 רעקידהמחלמ-רַאפ רעשידיי רעד ןיא .סילדעס רָאטקָאד טרימרָאפניא ךימ טָאה'ס יוװ

 טייקכעלברעטש יד ןעוועג זיא ,ןַאמ טנזיוט קיצביז בֹורְק טלייצעג טָאה עכלעוו ,ענליוז

 רעד ןיא ןעוועג זיא ָאטעג ןיא טייקכעלברעטש יד .גָאט ַא ןַאמ ריפ זיב יירד ךרע ןופ

 זיא ָאטעג ןיא לייוו ,רעקרַאטש קידנטײדַאב ,לָאמַא וצ לענָאיצרָאּפָארּפ ,טייקכעלקריוז

 | ...םינקז יד ןופ לָאצ יד ןיילק ןעוועג ךָאד

 ןרעטניה םלוע-תיב ןשידיי םוצ ָאטעג ןופ ןרעוװ טריפעגסיורַא ןגעלפ םיתמ יד

 הלגע יד זיא רעטייוו ,ָאטעג ןופ רעיוט ןזיב רָאנ-ןעמוקרָאפ ןגעלפ תויוול .טָאטש

 טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,גנולײטּפָא-םלוע-תיב ןופ ןשטנעמ רָאּפ ַא טימ ןײלַא ןרָאפעג

 "עקידתופתוש, ןעמוקרָאפ ןגעלפ ךעלנייועג ,שינעביולרעד עלעיצעּפס ַא וצרעד
 ,םיתמ עכעלטע לָאמַאטימ ןריפ ןעמ טגעלפ הלגע ןייא ףיוא לייוו .,תויוול

 גנוָארד רעד רעטנוא ,ןרעוורַאפ ןבילוצ ,ןיילק רָאג ןעוועג זיא טייקיטרובעג יד

 יד ןגָארטעגסױא עקיזיר-סנבעל טימ ןבָאה סע .רעדניק ןריובעג וצ ,ףָארטש-טיוט ןופ

 ןטרובעג עיינ .םישדח עכיוה יד ןיא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןעיורפ יד טפַאשרעגנַאװש

 .ןטלעז רעייז ןעוועג ןענעז אפוג ָאטעג ןיא עטרעגנַאװשרַאפ ןופ

 ןעיירפ ךס ַא ןעוועג ןענעז ָאטעג ןיא .עטּפָא ןעוועג ןענעז ָאטעג ןיא תונותח

 ןעמ עכלעוו ייב רענעמ ןוא ,רענעמ יד טיוט םוצ ןעמונעגוצ טָאה ןעמ עכלעוו ייב

 טגעמעג טָאה ,ןייש-סנבעל ַא טַאהעג טָאה'ס רע ,רעדעי .ןעיורפ יד ןעמונעגוצ טָאה

 ,טרעקרַאפ ןוא ,ןייש םעד קנַאד ַא ןבעל ףיוא טכער טַאהעג טָאה עכלעוו ,יורפ ַא ןבָאה

 ןוא רענעמ ןבָאה .ןייש סיורפ רעד קנַאד ַא ,טכערסנבעל טַאהעג טָאה ןַאמ רעד

 ייב ידכב ,רעמיצ ןבלעז ןיא ןבעל טזומעג ןוא קלָאפ רָאּפ ַא סלַא ןבירשרַאפ ךיז ןעיורפ

 ןענַאטשטנַא ןענעז טייצ רעד טימ .עיצקיפ יד ןזײװסױרַא טינ ךיז לָאז עיזיווער ַא

 -יפָא יד .ןבעל ףיוא ןוא טיוט ףיוא עיירט ,םיגוויז טתמא --- ןרָאּפ עוויטקיפ יד ןופ

 רעש ידיי רעד ןופ *טמַא-סגנודלעמ, ןיא ןריפכרוד ןעמ טגעלפ תונותח עיויטקיפ עלעיצ

 ,יײצילָאּפ-ָאטעג

 יד רַאפ ןישודקו הּפוה ןבעג טלָאװעג טינ הליחתכל ןבָאה ןזיירק עזעיגילער יד

 ךעלגעמ ןעוועג טינ ךָאד זיא סע .טעדנעװעג ייז וצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,טייל עגנוי

 ןמלא רעדָא רעטגעג ,רוחב ַא זיא סע רעװ ,רענעמ יד ןשיווצ ןסיוו וצ סָאַאכ-ָאטעג ןיא

 עטריפעגסיורַא יד זַא ,ןעמ סייוו ןענַאװ ןופ טנייה .ןעיורפ יד טימ עבלעז סָאד ןוא ---

 רעייז ןופ תודע ןייק ָאטינ ךָאד ןענעז סע ?ןעמוקקירוצ טינ ןיוש ןלעוװ רַאנָאּפ ןייק

 ָאטעג ןיא ָאטינ ןענעז סע זַא ,טהנעטעג וצרעד ןבָאה עזעיגילער רָאג יד ...?טיוט

 -ילער םעד ןטלַאהנָא ןענעק טינ טעװ יורפ יד זַא ,ןעזעגסיוארָאפ ךָאד זיא ,תווקמ ןייק

 .ןבעל-עילימַאפ ןופ לַאוטיר ןזעיג
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 ןעמ עכלעוו ןגעוו .ןעיורפ ןוא רענעמ זַא ,הרשּפ יד ןבעגעג טָאה ןבעל סָאד

 עשידירוי סנעמעוו רעדָא טַאהעג הנותח טינ לָאמ ןייק ךָאנ ןבָאה ייז זַא ,טסואוועג טָאה

 ענלצנייא יד ןופ ןישודקו הּפוח עלעיציפָא ןעמוקַאב ןגעלפ ,רָאלק ןעוועג זיא טייז

 טימ ןבָאה ןרָאּפ ענענַאטשטנַא-יינ עקירעביא יד .ָאטעג ןיא םינבר ענעבילבעג-ןבעל

 ,טסייה סָאד ,"בייו-ָאטעגע ןוא "ןַאמ-ָאטעג, ןופ עירָאגעטַאק יד טלעטשעגרָאפ ךיז

 ךיז ןרירַאלקעד עכלעװ רעבָא ,עטַאהעג-הנותח זעיגילער לעיציפָא טינ ךָאנ ןרָאּפ

 ןלעוװ ייז ביוא ,ָאטעג ןכָאנ ןביילב וצ סע ןפָאה ןוא ,יורפ ןוא ןַאמ סלַא םוטעמוא

 ...ןבעלרעביא

 ,יורפ ןוא ןַאמ "ענעבירשעגוצ, יד ךָאנ ןעוועג זיא עירָאגעטַאק עטירד יד ןוא

 -יּפַאּפ ַא, --- עי ןיא ןפורעג ייז טָאה ןעמ יװ ,ןרָאּפ עוויטקיפ ירמגל ,טסייה סָאד

 ."יורפ ענעריּפַאּפ , ַא ןוא "ןַאמ רענער

 ָאטעג ןיא םעלבָארּפ"םינקז סָאד

 ןענעז ייז .ָאטעג ןיא םינקז יד ןופ םעלבָארּפ סָאד ןעוועג זיא שיגַארט רעייז

 טינ ןענייש-סנבעל ןוא :סטעברַא ןייק ייז ןבָאה -- ן2עברַא וצ קיאעפ ןעוועג טינ

 ייב רַאנָאפ ןייק ןרעװ וצ טריפעגסיורַא ףיא עטשרע יד ןייז ייז ןגעלפ .ןגירקעג

 יד ןיא ןטלַאהַאבסיױא קיצנוק ױזַא םינקז ערעדנַא ךיז ןבָאה ךָאד .סעיצקַא עלַא

 ןקשטיטלַא ןַא ןעזרעד לָאמַאטימ ןעמ טָאה ָאטעג ןופ גָאט ןטצעל ןזיב זַא ,סענילַאמ

 .טנַאה .ןיא רודיס ַא טימ ָאטעג ןרעביא קידנריצַאּפש ישעבָאב ַא רעדָא

 ןענעז .םינקז-בשומ ַא ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא םינקז עטכַאװשעגּפָא רַאפ

 טסברַאה ןיא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגוצ םינקז בשומ ןופ סרעניואוונייא עלַא
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 עינָאלָאק-רעדניק רענעזעװעג רעד ןופ ןינב ןיא דלַאװ-יקשעיּפשָאּפ ןיא ָאטעג ןופ

 ַא עטלַא יד ןטלַאהעג ןטרָאד ןעמ טָאה .דאבאש חמצ ר"ד ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,עזָא ןופ

 סייוו ,סעקווַאקשורט ,ךלימ טימ עװַאק יז ןבעגעג ,גנורענרעד עטוג ףיוא טייצ עסיוועג
 -סױרַא -- םעדכָאנ ךיילג ןוא טריפַארגָאטָאפ ,טסעג עשידנעלסיוא ןפורעג ,טיורב

 ,טיוט .םוצ טריפעג

 ןטײקנַארק-ָאטעג

 טײקכַאװש"רעּפרעק ענײמעגלַא (

 ךס ַא יב ןזיװַאב לָאמַא טימ ךיז טָאה ָאטעג ןופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא

 ליפעג ַא ,רעּפרעק ןופ גנוכַאװשּפָא רעקידמעצולּפ ןופ גנוניישרעד ַא ןשטנעמ ערעטלע

 טריסערגָארּפ לענש טָאה סָאװ ,טײקטרַאדעגסיױא ןַא ןוא ?תוחוכ יד ןופ ןייגסיוא, ןופ

 טקודָארּפ סלַא טרעלקרעד ןַאד סָאד טָאה ןעמ .ןלַאפטױט עטפָא וצ טכַארבעג ןוא

 -ףיז טריטסעפינַאמ רעכלעוו ,גנורענרעד-רעטנוא ןוא ןשינעבעלרעביא ערעווש יד ןופ

 -רעדיוו רעשיזיפ רערענעלק ַא טימ ןשטנעמ ייב לעיצעּפס ,ןטַאטלוזער ערעווש טימ

 -רעגנוה רעמַאזגנַאל, טושּפ ןפורנָא סע טגעלפ ָאטעג ןיא םלוע רעד .טייקיאעפ-סדנַאטש

 -נייא ןטימ ןוא ָאטעג ןיא ןעגנוגנידַאב-סנבעל יד ןופ ךיז ןרעסעברַאפ ןטימ ."טיוט

 - .ןצנַאגניא ןדנואוושרַאפ גנוניישרעד עקיזָאד יד זיא עזָאלהסנרּפ יד רַאפ ףליה ןלעטש
: 7 : 5 
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 םינקז 6 טלמַאזעגפיונוצ ןשטייד יד ןבָאה ,1942 ילוי 17 ,16 ןיא ,רעטעּפש
 5 ש: טא תרי טא עב וי יע יז ר ,שידז
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 - א ר ישע- 1 רע יי א אי בא 4 + א עא
 "קאר יו

 -עגלַא ןופ גנוניישרעד יד ןעזעג ךיא בָאּה םרָאּפ-ןסַאמ רעפרַאש ַא ןוא-
 ןוא דנַאלטסע ןיא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא טיײקכַאװש-רעּפרעק רענוומ
 ריא ןוא ,טלוב ןוא רעלוּפָאּפ ,שיטסירעטקַארַאכ יווַא ןעוועג זיא יז .דנַאלשטייד

 -רעד עקיזָאד יד זַא ,ןעגנוגנידַאב-רעגַאל יד ייב רָאלק יוזַא ןעוועג זיא זָאנגָארּפ
 ייב) ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא םיריװטקָאד עלעוצופָא יד ויב זוא גנונויש
 ,תוביס ענעדישרַאפ ןופ אצוי-לעוּפ סלַא ןרָאוװעג טנכעררַאפ טינ (ןקוטסיטַאטס יד
 טרירוגיפ ןטכירַאב עלַא ןיא טָאה יז רָאנ --- גנוּפעשסיוא ,טעברַא ,רעגנוה :יוװ
 .ס .ק .ַא ןעמָאנ ןרעטנוא טייהנייא-טייקנַארק עשיטסָאנגַאיד עקידנעטשטסבלעז סלַא
 :ןפור ךיו טגעלפ רעטכַאוװשעגּפָא רעד ןוא --- ,עכעווש-רעּפרעק עניױמעגלַא --
 ןעמָאנ ןטימ ןפורנָא עטכַאוװשעגּפָא עקיזָאד יד טגעלפ םלוע רעד ."קינ-.ס.קיצ,
 -עיצַארטנעצנָאק עלַא ןיא טרעהעג ךיא בָאה ןימרעט .ןקיזָאד םעד ."רענעמלוסצמ;

 -יטע רעד ףיוא ןעגנורעלקרעד ייווצ ןבעגעג רימ ןעמ טָאה ייברעד ןוא ,ןרעגַאל
 :ןומרעש ןקיזָאה םעד ןופ עיגָאלָאמ

 ַא ייז ןליפ ,עטכַאװשעגּפָא לייוו ,רענעמלוסוטק ןָא ךיז ןפור ייז (1
 -ַארַא ווו ,סערדלָאק ערעייז ךיז ףיוא ןּפעלש ,טלעק ןופ ליפעג ןקידנעטש

 סָאוװ ,רענעמלוסומ ןופ קורדנייא םעד ןכַאמ ןוא ,סעיאבא ערעייז רעב
 .הליפת רעד ייב ךיז ןעלסיירטמ

 ןיוש טָאה רע לייוו ,ןברַאמש זומ סָאוװ ,ןַאמ ַא זיא ןַאמלוסומ ַא (2
 ַא ,שטנעמ ַא ויא סע :ךיז ןיא דנַאטשרעדיװ ןוא .חוכ-סנבעל ןייק טינ
 : .רענעריולרַאפ
 רעדָא ןקָאלב ,ןקַארַאב עלעיצעּפס טריטסיזקע טּפָא ןבָאה ןרעג ַאל יד-ןיא

 -רָאפ ןגעלפ טייצ וצ םייצ ןופ .סעקינ.ם.ק.א רעדָא "רענעמלוסומ ,,- ןופ סאדנַאמָאק

 טאש עגּפָא יד ןופ ןעגנורופסיורַא .ה .ד ,רענעמלוסומ ןופ ןטרָאּפסנַארט-ןעמוק
 .םוירָאטַאמערק םוצ

 רענעקורט רעקידנעגנעהּפָא טימ ןרוזירעטקַארַאכ ךיז טגעלפ "ןַאמלוסומ , ַא

 ,ןקַאב יד ןופ רענייב עקידנעייטשסיוא ,זָאנ רעקיציּפש ,ןגיוא ענעלַאפעגניוא ,טיוה
 רעשירעלטעב ןוא.רעקידנענייוו ַא טימ טּפָא רעייז ,םוטש רעקירעזייה רעקירעדונ
 יד ףיוא ןטלַאה ךיז םיוק ?רענעמלוסומ , וד ןגעלפ  ןלעּפַא יד ייב .עיצַאנַאטניא
 ןופ טשרעהַאב קודנעטש .סעקלַאל-סקַאװ יו ןלַאפ פוטש ןטסנעלק םיוב ,םיפ

 .עירעטנוזעד ןוא ןעגנורעטש-םראד ףיוא ןרעוו וצ קנַארק טגוונעג רעייז ,טשרוד ַא
 רָאנ יטסָאה טפָא ,ןיוטסואוַאב ןלופ םייב ,טכיל ַא יוװ ליטש ןייגסיוא ןגעלפ יוז

 רָאּפ ַא ןיא ןוא ,ןגַארּפ-רעגַאל .עקידנפיול ןגעוו שטנעמ ןטימ טדערעג טשראקאי
 .םיוט ןיוש רע ויא םורַא טונימ

 ןעמָאנ ןטומ ןפורנָא "רענעמלוסומ , יד ןעמ טגעלפ ןרעגַאל ערעדנַא ןיא
 .(..למעק ַא יו ךיזו טלסיירט רע לייוו) ?לעמַאס,

 ןטײקנַארק עזעיצקעפניא (2

 ןלַאפ ערערעמ זזיווַאב ךיז ןבָאה ָאטעג רענליוו ןופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא

 רעשיגרענע רעייז רעד קנַאד ַא .ב סופיטַארַאּפ ןוא סופיט-ךיוב ,סופיט-קעלפ ןופ

 ןוא גנולײטּפָא רעשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס רעד ןופ גנולדנַאה רעשירָאטַאטקיד ןוא

 טעמכ ןטייקנַארק יד ןענעז ָאטעג ןיא סעיצוטיטסניא עקירעביא עלַא ןופ ףליהטימ

 ןלַאפ-טיוט ענלצנייא רָאנ קידנעגנערב ,לצֶרָאװ ןיא ןרָאװעג ןסירעגרעביא

 ,ףיולרַאפ ןטכייל ַא טַאהעג ָאטעג ןיא רעדניק יד ייב ןבָאה ןיטַאלרַאקס ,ןעלזָאמ

 ןסַאמ קנַאד ַא ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא ,ןכָארבעגסיױא זיא סָאװ ,טירעטפיד רעד

 עזעיצקעפניא יד טימ ףמַאק ןגעוו) רעדניק יד ייב ןעגנוצירּפשנײא-טירעטפידייטנַא

 .(ןעלקיטרַא עקידרעטייוו יד ןיא עז ןטיײקנַארק
 טסַאג רעטּפָא ןַא ןעוועג סופיט-קעלפ זיא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק וד ןיא

 סופיש-קעלפ ןופ טייקכעלברעטש יד זיא ןדיֹו ייב .טייקכעלברעטש רעסיורג טימ
 ץָארט ,רעקלעפ ענעדישרַאפ ןופ רעירַא יד ייב רעדייא ,רענעלק דנטיידַאב ןעוועג
 ןרעגַאל יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ןדיי יד עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב ערעגרע יד
 -קעלפ ןופ טויקכעלקערש רעד ךייׂש זּיא סע סָאװ זַא ,ןקרעמַאב וצ ואדכ זיא סע
 רעסערג קידנטיידַאב ןעוועג רענעמ יד ייב יז זיא ,ןרענַאל וד ןוא ןדוי יוב סופיט

11 

 .= "וה



 -כעלברעטש עכעלריטַאנ יד ןוא ןרעוו קנַארק סָאד זיא ללכב .ןעיורפ יד ייב יװ
 יד ייב יװ רענעלק ךס א ןעיורפ יד ייב ןעוועג ןטייקנַארק קיירא ןוֿפ טייק
 ןיא ןבעגעג הצע ןַא רעסעב ךיו טָאה יורפ יד סָאװ ,רַאפרעד ךעלגעמ) רענעמ
 / ּווב ןסע םוצ סעּפע ךיז ןכָאקסיוא ןופ ןוא שעוו עריא ןופ טייקנייר ןופ ןגַארּפ
 .(ןעגנוגנידַאב-רעגַאל ערעווש יד

 -עטקַארַאכ יד ןָא טפָא רעייז ןענושרעד ןרעגַאל יד ןיא זיא סופיט-קעלפ רעד
 ואוו ,ןלַאפ ענלצנויא ןיא ןלעטש ןעמ טגעלפ וָאנגַאיד םעד .ןקעלפ עשיטסיר

 -ער רעוויטי זָאּפ-סקילעפ-לייוו רעד קנַאד ַא ,וצרעד ןטיוקכעלגעמ ןעוועג ןענעז סע !
 םיולרַאֿפ ןשיטנעדיא ןופ ךמס ןפיוא רָאנ ,רעבָא ןלַאפ טייהרעמ יד ןיא .עיצקַא
 ,עקנַארק ךס ַא ייב ןזָאכוסּפ ןוא רוטַארעּפמעט רעכיוה טנמ טייקנַארק רעד ןופ
 .ןקעלפ עשיטסירעטקַארַאכ יד טַאהעג טָאה לייט ַא רָאנ עכלעוו ןשיווצ

 -טיוה רעשיטסירעטקַארַאכ ַא ןופ ךמס ןפיוא ןלעטש ןעמ טגעלפ זַאנגַאיד םעד :
 :עצוולּפ ןופ רעדָא טנַאה ןופ ןסעפעג-טולב עראליּפאק יד ןקירחנָא םייב עיצקַאער ו

 רעד קנַאה ַא ךיוא יו ,גנוצ ןופ םינמיס עשיטסירעטקַארַאכ ןופ ךמס ןפווא
 טיירב רעד ןיא רָאנ ,טעב ןופ גנעל רעד ןיא טינ ןגיל וצ הלוח ןופ ץנעדנעט
 .(ןרעגַאל עשינאטסע ןויא גנונוושרעד עטקרעמַאב טּפָא רעיײז)

 ןענעז ןרעגַאל יד ןיא סופיש-קעלפ יד ןופ עיצַאקילּפמָאק עטּפָא ןַא סלַא
 -סיוא ןופ לַאפ ןיא ןוא -- ןזָאכיסּפ עקרַאטש ,סיפ יד ןופ סענערגנַאג ןעוועג

 העשרעלענשרַאפ ןוא ןצכעליוושעג-סיפ עק'ידנרעיוד גנַאל-םישדח -- ךיז ןלייה
 .סלוּפ

 ןעגנורעטש-עיצַאורטסנעמ (3

 ןיא ךיז ןדלעמ וצ ןביוהעגנָא ןעיורפ יד ןבָאה ָאטעג ןיא ןײגנײרַא ןטימ ךיילג

 הפוקת רעטשרע רעד ןיא .עיצַאורטסנעמ רעד ןופ ןדניוושרַאפ ןבילוצ עירָאטַאלובמַא

 .קיצביז ןוא ףניפ ךרע ןַא ,םיריוטקָאד יד ןופ גנוצַאש רעד טיול ,ןבָאה ָאטעג ןופ

 -סױרַא טָאה גנוניישרעד יד .דָאירעּפ םעד ןריולרַאפ ָאטעג ןופ ןעיורפ טנעצָארּפ
 יד ייב סעיסוקסיד עסיורג ןוא ןעיורפ יד ייב גנוקיאורמואַאב עסיורג ַא ןפורעג
 ,ןעגנובעלרעביא עשיכיסּפ יד טימ ןרעלקרעד טלָאװעג סָאד טָאה ןעמ .םיויוטקָאד
 -ןענימַאטיו טימ ,עיצערקעס-ןענָאמרעה רעד ןופ םייוניש עשיגָאלָאנירקָאדנע טימ
 .ןבָאה ערעדנַא ,עליבַאטס ןענעז םייוניש יד זַא ,ןעגנוניימ ןעוועג ןענעז סע ,לגנַאמ

 .ןעגנוניישרעד עקידנעייגרעביארַאפ ןענעז סָאד זַא ,טגָאזעג

 ףיוא ןרעהפיוא ןטימ ןוא ָאטעג ןיא גנורענרעד רעד ןופ ךיז ןרעסעבדַאפ ןטימ

 ןעמוקַאב רעדיוו ןעיורפ יד ןבָאה ,טיוט םוצ ןעגנוריפסיורַא יד ןופ טייצ רעסיוועג ַא

 -ונעג טינ ןוא וטייצ ערעלוגעריא ןיא ןעמוקַאב יז טָאה לייט ַא .עיצַאורטסנעמ רעייז

 .ןזיוװַאב טינ רעמ ָאנעג ןופ טייצ עצ:ַאג יד ךיז יז טָאה לייט ַא יב ןוא ןסָאמ עקידנג
 טסואוורעד ךיז ךיא בָאה סָאטעג ערעדנַא ןופ רעניצידעמ טימ ןסעומש ןופ 2

 -עג .טריטָאנ ןענעז ןעגנורעטש-עיצַאורטסנעמ ןופ ןעגנוניושרעד-ןסַאמ זַא
 ןעוועג טיוצ רערעגנעל ַא זיא סע ואוו ,ָאמעג רענווָאק ןיא .סָאטעג עלַא ןיא ןרָאװ
 ןטפרעמ םעד ייב ,רעלייצרעד יד טיול טָאה ,גנורענרעד עלַאמרָאנ ַא ןוא קיאור
 -רעסבָא ךיוא ךיא בָאה ןעגנונוושרעד עכעלנע .ןזיוװַאב רעדיוו ךיז ןעיורפ לייט
 -שטיור ןיא ,דנַאלטסע ןיא טכַאמעגכרוד בָאה'כ עכלעוו ,ןרעגַאל עלַא ןיא טהיוו
 ענעדישרַאפ ןופ עטעװעטַארעג רעניצידעמ ךס ַא ןופ טרעהעג ךיוא 1 8
 -רעד טכויל טנעקעג ןעמ טָאה ןעיורפ עגנוי עקידנריאורטסנעמ-טינ יד ןגַאל
 יע א ןוא ןעוסיוא ןקיד- -לַאמרָאנמוא םענעסָאגעגנָא רעייז טול 8
 .םינּפ ןופי ןכירטש

 (ץיערק) סעיבָאקס 4

 רעכלעוו ,סעיבָאקס ָאטעג רענליוו ןיא ןעוועג זיא גנוניישרעד עטּפָא ןַא רעייז

 ,ןטלַאטשנַא-לוש יד ןיא ןוא ןעגנוניואוו יד ןיא טײרּפשעג ךיז טָאה

: 7 : : 102 
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 1 םמוומי-יק 1
 : : 1 שמד 18 20

 4 ז (במפווס-- טעמי
 : 1ננדלעט הותטצ/ג!טז!ט8 4

 ןופ לאקָאל ןיא רָאּפ טנוק ,זא 19 .י.ל 9.10. םעד ,קיטיירפ = | 0

 ר םיס גנוציז עבילטפאשנעסיוו עטנעצּביז רעזנוא עירָאטאלוּבסא :

 :גנונעדרָא-גָאט ןדנעג

 ,/םייצרָאי ןפ-ג םוצ/ ןוסרנ.ג,ר'ד ןנעוו :.3 רעקנייש ,ר'ד

 םאמט:אזסז

 .עקנא ןק ןופ סעיצטגרטס נַאכע 1,1

 2 מא עפער.=

 ןמפאסרעגנאווש ןופ ךיז ןעס טיחראפ יו 7 טנהרעגגיפ ,ר'ד/א

4 { 722 
 אריפאסטק.ריד

 עיראטאלוצסא ןופ ראמסעריד

 -ודיו יד ןופ גנוציז רעכעלטפַאשנסיוו רעט17 רעד וצ גנודַאלנייא

 .0.10.19412 םעד ענליוו-ָאטעג ןיא םיריוטקָאד עש
 (ןוויכרַא-ָאװיי)

 865ס6װסֹוחֹופטח0

 תדוסזטמעז 116 טספסהסמוק/ 5 עי 2 ר

 וו ,ןגונזש 1942 סו יו טא = 5 2

 5 = םסמסמ זעקהטצ ?גז8ץקהטפ 8 טח6 8 קסומק שסז66ח 18

4 / 0 
 61 6 061 627 .580/18/-42126 4 ויש

 אש פֿ
 ...ֿביצלאזצצ" לוח --+8

2 

 ,ענליוװ-ָאמטעג ןיא ןעגנוצירּפשנויא סופיט-יטנַא ןופ גנוקיניײשַאב
 ,20.0.1043 םעד ןבעגעגסיורא

 (ןוויכרַא-ָאוװיי)

 יי = א



 - ;יישרי
 ןי טיש "=

 א יד ןוא ןרעװ קנַארק סָאד זיא ללכב ..ןעיורפ וד ויבייוו
 : זנעלק ףס ַא ןעיורפ יד ייב ןעוועג ןטייקנַארק ענעדישרַאפ ןופ טייק

 6 הצע ןא רעסעב ךיו טָאה יורפ יד סָאװ ,רַאפרעד ךעלגעמ) רענעמ
 עא ךיז ןאקפיוא ןופ ןוא שעוו עריא ןופ טייקנייר ןופ ןגַארפ
 1 .(ןעגנוגנידַאב-רעגַאל ערעווש יד

 דָא טּפָא רעייז ןענישרעד ןרעגַאל יד ןיא זיא סופיט-קעלפ רעד
 / ענלצנויא ןיא ןלעטש ןעמ טגעלפ וָאנגַאיד םעד .ןקעלפ עשיטסיר
 ּוטווָאּפ-סקילעפ-ליײװ רעד קנַאד ַא ,וצרעד ןטייקכעלגעמ ןעוועג ןענעז סע

 ר ןופ ךמס ןפיוא רָאנ ,רעבָא ןלַאפ טייהרעמ יד ןיא .עיצקַא
 ווב ןוָאכיסּפ ןוא רוטַארעּפמעט רעכיוה טנמ טייקנַארק רעד ןופ

 יי עשיטמסירעטקַארַאכ יד טַאהעג טָאה לייט ַא רָאנ עכלעוו ןשיווצ
 יטסירעטקַארַאב ַא ןופ ךמס ןפיוא ןלעטש ןעמ טגעלפ זַאנגַאיד םעד

 פ רעדָא טנַאה| פעקל ;גאליאְמ יד ןּקירחנָא םייב עיצקַאער '

 ךיא רָאנ גמעב ךופ ג נעל רעד ןיא םינ ןגיל וצ הלוח ןופ ץנעדנע
 עא 7 ןוא יע יי טפָא רעייז)

 .לַאפ ןיא א = שש עקרַאטש סא יד א סענערגנַאג א
 הֵאפ ןוא ןצּכעליװשעג-סיפ עקידנרעיוד גנ 5

 .סלוּפ

 ןעגנורעטש-עיצַאורטפנעמ (3

 א .עליבַאטס יט םייוניש יד זַא קל ןעוועג טא סע ,לגנַאמ
 .ןעגנוניישרעד עקידנעייגרעביארַאפ ןענעז סאו זַא ,טגָאזעג

 א 6 ( ערי ןיא ןעמוקַאב יז טָאה לייט ַא ַא .עיצַאורטסנעמ רעייז

 .טינ רעמ ָאנעג ןופ טייצ עצ:ַאג יד ךיז יז טָאה לייט א ייב ןוא ןסָאמ עקידנג
 יו ךיא בָאה סָאמעג ערעדנַא ןופ רעניצידעמ טימ ןסעומש ןופ :

 וטָאנ ןענעו ןעגנורעטש-עיצַאורטסנעמ ןופ  ןעגנוניישרעד-ןסַאמ זַא
 ווצ רערעג געל ַא ןיא סע ואוו ,ָאטעג רענווָאק ןיא .סָאטעג עלַא ןיא ןרָאװ
 .םעד ייב -רעלַײצרעד ר םוול טָאה ,גנורענרעד עלַאמרָאנ ַא ןוא קיאור
 ךיא בָאה ןעגנוניושרעד עכעלנע .ןזיווַאב רעדיוו ךיז ןעיורפ לייט
 ,ךנַאלטסע ןיא טּכַאמעגכרוד בָאה'כ עכלעוו ,ןרעגַאל עלַא ןיא טריוו
 8 עטעװעטַארעג רעניצידעמ ךס ַא ןופ טרעהעג ךיוא יװ ,דנַאל
 טנעקעג ןעמ טָאה ןעיורפ עגנוי עקידנריאורטסנעמ-טינ יד .ןרעגַאל
 א ןעוסיוא ןקיד-לַאמרָאנמוא םענעסָאגעגנָא רעייז טיול ,ןענעק
 .םינּפ ןופי ןכירטש

 (ץערק) סעיבָאקס (4
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 א טא א : = אטא 4 : : עי ע

 0 , : 1630 28 ?הצצמש
 יי 2 ז םמפואס-- טקעמש || 1 2.

 ַש "נו דלעט התבמוגט{טה ) םחצע!אוסזתק

 ןופ לאקָאל ןיא רָאּפ טמכוק .זא 19 .י.ל 9.10. םעד ,קימיירפ = | 0

 -לָאּפ םיס גנוציז עכילטפאשנעסיוו עטנעצּביז דעזנוא עירָאטאלוּבסא :

 :גנונעדרָא-גָאט ןדנעג

 ,/טייצרָאי מב מזצ/ ןוסרנ.ג.ר'ד ןנעוו :.ּב רעקנייש ,ר'ד

 ,עקנארק ןופ סעיצארטסנעכעד,1

 2 ןמארעמער.=

 ןטפאשרעגנאווש ןופ ְךיז ןעס סיחראפ יוו :9ל םוהרעגניפ .ר'ד/א
: 2 

: 2542 7 2544 

 הריפקשטק.ריצ
 עירשטאלוצסא ןופ ראמקעריד =

 -ודיי יד ןופ גנוציז רעכעלטפַאשנסיוו רעט17 רעד וצ גנודַאלנייא

 (ןוויכרַא-ָאװיי)

 ן : }2 4 עי 02 יי

 םס5ס6װהסוהופטמ0

 ןרוסזומוז 1164 טס8ס061מ/21/ 5 0246 : 00

 וו זש 1942 טסוח טל טא גוש

16 
 5 "= קסעסמ זעקװטפ 22/2וץקהט5 8 טח4 8 קסוחק1 שטזס6ח 14

2 1 0 2 
 ו 6 2 860 4, 07-82/26:/580 4

 2 באש פא
 ..ֿביצזצוריצ" לאלוחא -- 2

5 

 ,ענליוו-ָאטעג ןיא ןעגנוצירּפשנויא סופיט-יטנַא ןופ גנוקינושַאב
 ,99.0.1948 םעד ןבעגעגפיורא

 (ןוויכרַא-ָאװיי)





ת
 

 ווא

ט
א
ה
 

 פ
2 
2 
 | 

!
י
ד
 

 אזא

 ס

2
 

6065 

10 

 ןן=

 2| 

8666:4668 

 ס

== 

2
 

2
 

4006406464 

 םןַ=

8| 

 ים

 אט

 ת

=
 

2
7
 

 א

 טטאט.068

 לןַײ

5 

8
 

 ם.ט66

 ,כ
|
 
52 
0 

 סט

.
4
4
6
6
 

 פן
*| 

=
 

06:6860.40 

0/ 

22 

4
 

6
 

6 

6
5
4
6
 

 6ט6!ט0..טעז

 ןס

13 

46 1
8
 

=
 

 .8:ש1046

 ןןיס

4 

2
 

2
 

0
 

ה
 

|
ם
 

|
 

0
0
0
 

ס
ע
ס
א
 

0 

2
 

| 

2
 

2
2
 

3
 

0
 

א
ע
 

 הק

55 

| 
ט
מ
א
 

 אס

8 
| 

{

 

*

 

ז

ט

 

-
-
,
 

-
-
 

-
ן
 

9

 

2

 

0

 

|

 

6
4
 

ל
י
ף
 

א

ט

א

 

0
 

א

 

2
 
ר
;
 
7
 
-
)
-
-
 

.2 מס
8
 

3
 
6

 

 8 ס
ט
 

(
 

1
 

2

 

ב
י
 

: 

=
 

=
 

 ו
2
 

9 
0
,
6
2
6
 

2 

 אס

| 

- 

א
 

2
 

 שז

-+-- 

פ
א
 

2
 

=
 

ה
ב
"
 

?
 

ט
)
 

-
,
/
-
-
 

 םש

6
6
 

ס
ט
ע
 

6
 

8
 

-
:
 

4
 

ר
צ
 

 סא

 (,סטאואטא

81:-606: 

2
 

 עץ

3 

0
6
6
1
 

6

4

 

= 

8
 
-
1
6
1
:
6
4
6
6
8
4
6
 

6 

4
 

2
 

ד
ט
 

י
י
 

= 

ם
ש
 

 ו,טשאטטסׂש

0
0
6
 

-
1
 

י
י
 

4
 

 תוטע}

.
1
 

1
ם
 

,
 

|
 
 עב

א
 

2 

1
 

6
0
 

6
6
6
 

 ר

ו
א
ס
 

6
4
6
,
0
4
6
 

/ 

3
7
 

צ

 

פ
5
 

 העי

2 

ט
ס
 

א
ט
 

. 

1

 

5
 

|
 

 גיב

2

 

ס
י
0
4
0
1
ש
ט
8
ג
ם
 

 יפ

|| 

2
 

|
 

ס
י
 

3 

6
 

=
=
=
 

2 

4
 

3 

 .ףאט

0
6
8
0
 

ן

 

ט
י
 

5
 

|
 

5
 

2 

5
 

 סאו{

 לאה
ס
ט
א
ט
ס
 

 ט48א-טאט1

(
 

ע
ה
 

5
 

2
 

=
 
6
,
2
8
,
6
4
 

 ,ט

5
4
 

|
 

2
 

5
 

86,0086,60-6 

 9 ס
2
 

1
6
 

 ם'סיתי

 אהה

 ס

8 

4
 

4
 

 או

ה
 

0
 

ס
 

3
 

8 

8; 

0
6
:
 

 אט

 סיט

0 

 א
86866604 

0 

+, 

ר

 

 ט008שםאטא86

 ס

 סיטוטט.10840

0 
|| 

2
 

6
 

5

 

=
 

2
 

:
 

0:0,66-6.1 

4
 

.
6
6
,
4
4
6
 

 ן--ס

** 

8
 

2
 

5
 

4
 

3
 

2
 

0
6
6
1
 

 ןיפ

6
0
6
,
8
1
6
 

0 

9
 

 עד?

|
/
-
ה
3
2
)
 

=
=
 

084 

 ןוב

6
,
0
4
8
 

 יס
|
 

(ָ 

 ר

ט
ס
 

י
ס
 

ו
ב
 

 ט,ט6טאאה60סא0

 ם

===" 

6
6
0
8
,
6
6
:
4
:
א
 

 יס

|
 
=
=
 

|
 





 לענש סע טָאה עיצקעס-רעשיגָאלָאומעדיּפע-רַאטינָאס רעד ןופ טייקיטעט יד
 טימ תוחפשמ ערעייז ןוא עקנַארק יד קיסעמסגנַאװצ קידנלייה ,ןסירעגרעביא
 תוחפשמ ערעייז ןוא עקנַארק יד .בלַאז ןָאסניקליוו ןופ עיצַארוק רעקיגָאש-יירד א
 -סגנַאווצ םידגב ערעייז עלַא ןוא ,דָאב ןיא ןרעוװ טריפעג קיסעמסגנַאװצ ןגעלפ
 ןרעוו טריוװרעסבָא ןכָאוו עגנַאל ייז ןגעלפ רעטעּפש .ןרעוו טריצקעפניזעד קוסעמ
 .ןווידיצער ןופ ןלַאפ םינ ךיז ןזייווַאב ייז ייב וצ ,לַאנָאסרעּפ ןשיניצידעמ ןְכרּוד
 -וק עבלעז יד ןכַאמכרוד רעדיוו קיסעמסגנַאװצ ייז ןגעלפ ןלַאפװידיצעד ןיא
 -עג ןעמ טָאה ,בלאו-ןָאסניקליוװ ָאטעג ןיא טלעפעגסיוא טָאה סע ןעוו .עיצַאר
 4,460. ץגיע גיסט סע. 001 4/200 ןופ ןעגנוביירנייא טימ סעיבָאקס םעד טלייה

 ןעוו .ןטַאטלוזער עטוג ןבעגעג ךיוא טָאה סע ןוא 146. םצקספט1. +=0
 -צולּפ ךיז ןגעלפ ,ןלַאפ-סעיבָאקפ ןייק ןעוועג טינ טעמכ ָאטעג ןוא ןיוש ןענעז סע
 .ןרעגַאל יד ןוֿפ ענעמוקעג קורוצ יד ןשיוװצ עקנַארק-סעיבאקפס עיינ ןזויװַאב גנול

 טגעלפ יז ואוו ,ןרעגַאל יד ןיא גנוניישרעד עטּפָא ןַא ןעוועג זיא סעיֿבאקס
 .ןעגנוטישסיוא-טיוה ערעווש טֹימ ןרעוו טריצילּפמָאק

 ר ןעגנוטישסיוא-טיוה ןוא ןעלקנורופ (5
 יד ןעוװעג ןענעז ָאטעג ןופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא גנוניישרעד עטּפָא ןַא

 ןרעביא ןטײרּפשעצ קרַאטש ךיז ןגעלפ עכלעוו ,(סקַארישט ,ןריוושעג) ןעלקנורופ

 -טיוה ערעדנַא עייר עצנַאג ַא ןזיװַאב ךיוא ךיז ןבָאה סע .סיזָאלוקנורופ סלַא רעּפרעק

 ןוא ץומש ,טּפַאשגנע ןופ טַאטלוזער סלַא ,עימרעדָאיּפ ,ןעגנוטישסיוא :ן:ײקנַארק

 .שעוו ןטייב טינ גנַאל

 לָאצ יד ךיו טָאה ףייז ןגירק ןטימ ןוא ְךָאב סָאד ָאטעג ןיא ןדנירג ןטימ

 ןעוועג ךיוא זיא סע .טרענעלקרַאפ קידנטיידַאב ןטייקנַארק-םווה ןוא ןעלקנורופ

 -וג טגנערב ןטַארַאּפערּפ-ןימַאטיוװ-ברָאטעג יד ןעקנירט סָאד זַא ,קורדנייא רעד
 .ןטַאמלוזער עט

 -עג ןעלקנוברַאק ןוא ןעלקנורופ יד ןענעז ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא

 .ןשטנעמ-רעגַאל וד טרעטַאמעג טָאה עכלעוו ,גנוניישרעד עטּפָא רעייז ַא ןעוו

 (גנוזיילרַאפ) סיזָאלוקידעּפ (6

 ,גנוקיזיילרַאפ סָאד ןעוועג זיא ָאטעג ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא גָאלּפ ערעווש ַא

 טקעדַאב ןעוועג ןענעז ןשטנעמ .טײקנַארק ַא ןופ םרָאפ ַא ןעמונעגנָא טָאה עכלעוו

 טָאה ןעמ ןעוו ,לַאפ ַא טנַאקַאב רימ זיא סע .ןטקעזניא טימ סיפ יד ןיב ּפָאק ןופ

 טימ יוװ זייל טימ טקעדַאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןשטנעמ ַא דָאב-ָאטעג ןיא טכַארבעג

 ןעמינעגסױרַא טָאה רע ןעוו .ןעזעג טינ טיוה ןייק ךיז טָאה סע זַא ,ױזַא ,רעצנַאּפ ַא

 .ןריּפַאּפ יד רעביא ןכָארקעג זייל ןענעז ,ןטנעמוקָאד ןוא ןריּפַאּפ סענעשעק ענייז ןופ

 -סגנַאװצ םידגב ענייז ןוא דָאב ןיא קיסעמסגנַאװצ טריפעג םיא ןעמ טָאה גנַאל-םישדח

 ייב ."טסיווידיצער רעקידתונשקע; ןַא ןעװעג זיא רע לייוו ,טריצקעפניזעד קיסעמ

 ייב יו רעגנעל ןטלַאהנָא גנוקיזיילרַאפ יד טגעלפ ןשטנעמ עטכַאװשעגּפָא ןוא ערעטלע

 ןייז גנוקיזיילרַאפ עקידנטלַאהנָא עקידתונשקע ןַא טגעלפ ןשטנעמ ךס ַא ייב .עגנוי יד

 עטקיזיילרַאפ יד .רעּפרעק ןופ גנוּפעשסיוא רעמוקלופ רעקידנעמוקנָא ןַא ןופ גָאזנָא ןַא יו

 ןוא ןדנואוו טימ ,טעּפַארזעצ טיוה רעייז ,שימענַא ,ךעלבלעג ,שיטַאּפַא ןרעו ןגעלפ

 יד ןסירעגרעביא לענש טָאה ָאטעג ןיא גנוזײלטנַא עקיסעמסגנַאװצ יד .ןעימרעדָאיּפ

 .זייל ןופ גָאלּפ יד טגיזַאב טָאה ָאטעג ןיא ףמַאק רעשיניצידעמ רעד .גָאלּפ עקיזָאד

 -יישרעד-ןסַאמ ןפָארטעגנָא רעדיוו ךיא בָאה ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא =
 ןיא .עימעד'פע-סופיט-קעלפ וצ טכַארבעג טָאה סָאװ ,גנוקיזוילרַאפ ןופ ןעגנונ
 .ןייק ןעוועג טינ םישדח עגנַאל זיא (דנַאלשטייד םורד) ןעגרעמטואַאד רעגַאל
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 שממ ,טקיווילרַאפ ןעוועג ןענעז ,םַאנסיוא ןָא ,עלַא ןוא ,טלאטשנא-סגנוזיולטנא

 -טּפַאשנסיוו , ַא טכַאמעג לָאמַצ ןבָאה ,םיריוטקָאד-עּפורג ַא ,רימ .זייֵל ןופ ןסערפעצ
 ךיז ןופ ןעמענּפָארַא רימ ןענעק ליפיוו :ןיילַא ךיז רעביא טנעמירעּפסקע .* ןכעל
 ךשמ ןוא ךיז ףיוא טלייצעגסיוא רענייא רעדעי ןבָאה רימ ?העש ַא ןיא ןטקעסניא
 ןבילבעג םונ טייוו ר'מס ןענעז ךַָאד ןוא ,זייל טרעדנוה סקעז רעבנא העש ַא ןופ
 א .עיצַארוּפע רעקיזָאד רעד ךָאנ זַאל-זייל

 -רענ עיצַאוימענַא עקרַאטש ַא ןפורעגסיורַא טָאה .גנוקיזיילרַאפ עקיזָאד וד
 .ןעוװעג ןיא סָאד ןוא ,ןליווסנבעל ןוא עיגרענע-סנבעל ןופ טסולרַאפ ,טעמי זָאוװ
 -רָאנֿמוא ןופ םרוג ַא ןרעוו-ןגָאלשעג סָאד ןוא עירעטניזעד רעד טימ ןעמַאזוצ
 .טייקבכעלברעטש רעסיורג רעלַאמ

 וד ןיא ןוא ,ןזוולטנא ךֹוז ןשטנעמ יד ןגעלפ םונימ רעיירפ רעדעי ןיא
 עטקיזוולרַאפ .ֹּוד .ןריצקעפניועדסיוא ןרער ענרעכעלב עטנערבעגנָא ףיוא טכעב
 .רעדמעה

 ןעגנורעטש-זירוא (
 לָאצ רעסיורג ַא ןיא ָאטעג ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה רענעמ ערעטלע יד ייב

 ךיוא יװ (הצקסנעוםעסעגוג ןקע0812120) ןזירדיַאטַאטסָארּפ רעד ןופ גנורעסערגרַאפ

 ' .ןיהוא ןופ גנוטלַאהרַאפ עטעלּפמָאק ןוא עזייוולייט
 ןיא ןעמ טָאה טייל' עדעטלע יוד ייב אטאטסארפ רעד ןופ גנורעסערגרַאפ יד

 -עק עטלַאק ןיא ןפָאלש ייב ןעגנוליקרַאפ ןופ אצוי-לעוּפ סלָא טרעלקרעד ָאטעג
 יד .ָאמעג ןיא ?סעיצקַא; יד תעב ךיז קידנטלַאהַאבסיוא ,רעמעהיוב ןוא .סרעל
 ךיוא ןבָאה ןעגנובעלרעביא עשיכיספ יד ןוא אטאטסארפ .רעד ןופ גנורעסערגרַאפ
 ןוא ןגורק לוצ רעש ןעועג זיא רעטַאק /ַא .ןעגנוטלַאהרַאפ-ןירוא וצ :טכַארבעג
 -עטאק טנָאקעגיטונ םינקז יד ,ךעלדנעטשרַאפ ,ןעמ טָאה סענילַײמ 'ד ןיא .ָאטעג
 ווזַא ןוא טיוט- רער ןֿכעלריטַאנ ןופ ןברָאטשעג םינקז ךס ַא ןענעז .ןריזיר
 יד ןיא רעדָא ,ראנאּפ ןייק ןרעוו וצ טריפעגסיורַא ןופ ןרָאװעג טיירפַאב םורַא
 רעייז סָאד ןעוועג זיא ָאמעג ןיא גנונוישרעד-ןסַאט ַא .ץיוושיוא ןופ ןרעמַאק-זַאג
 .ןתומכ עסיורג ןֹוא ןירוא ןבעגּפָא סָאד ןוא ןירוא ןבעגּפָא עטּפָא

 -יורג ןענַאמשעג ןענעז ןעגנוניואוו-ָאמעג יד ןופ סרעמיצ-רעדָאּפ יוד ןיא
 ַא לָאֿב 10-8-4 ן'רוא ןבעגּפָא ןייג ןגעלפ ןשטנעמ יד :סרעבעצ ןוא סרעמע עס

 ןקידנעגנירד ַא טימ ףָאלש ןופ גנילצולּפ ןּפַאכפיוא ךיז ןגעלפ ןשטנעמ יד .טכַאנ
 -נעפַאלקפָא רעמע םוצ ןפיול ןגעלפ ייז ןוא ,ןירוא ןבעגוצּפָא ךיילג ףרַאדַאב

 -נעמש סָאד טכענ יד ןופ גאלּפ ַא ןעװעג זיא סע .םינכש עקידנפַאלש יד ןיא ךיז קיד
 -ןירוא םעד וצ ךשוח רעד ןיא םינכש יד ןופ ןרישרַאמ עכעלרעהפיואמוא עקיד

 .רַעמע

 םימ ןרעלקרעד טלָאװעג ןעמ טָאה גנוניישרעד רעקיזָאד רעד ןופ הביס יד
 ,רוטַאלוקסומ-רעכנעּפ רעד ןופ ןעמוַאּפס סיורַא ןפור סָאװ ,ןטנעמָאמ עשוכיסּפ
 סָאוװ ,ּפוז רעד טימ ןעגנעמ-רעסַאװ ןיא ךייר וצ ןעוועג זיא סָאװ ,זויּפש רעד םימ
 .ןעגנוזווּפשַאב ערעדנַא ןוא לגנַאמ םיוב ןעקנורטעג טָאה םלוע רעד

 ןטימ ןרעלקרעד טלָאװעג סע טָאה עכלעוו ,גנוניומ ַא ןעוועג ךיוא זיא סע
 סעפע טםומ ןבראפַאב ,ועסַאו טכָאקעג) ,ייט וצ ? ןירַאכַאס ןצונַאב-ןסַאמ
 ָאמעג ןיא ןעוועג זיא רעקוצ .(סעדגַאי ןוא רעטעלב עטנקורטעג ןּופ שימעג
 .גנונוושרעד ענעטלעז ַא

 םריוורעסבָא ךיִא בָאָה דנַאלטסע ןופ ןרעגַאל-עי צַארטנעצנַאק יד ןיא ךיוא
 ןשטנעמ יד ;ןרינירוא עטּפָא-לַאמרָאנמוא סָאד גנוניישרעד עניײמעגלַא ןַא סלַא
 ןוא ,עקערטש רעד ףיוא טעברַא רעד ייב גָאש ַא א אב 15-10 ןירוא ןבעגּפָא ןגעלפ

 ןרעװווצ לָאמ ןיוא טינ טכַארבעג ויז טָאה סָאד) רעגַאל ןיא טכַאנ ַא לָאמ 4
 .(עטסטלע- ןקַארַאב ןוא רעעזפיוָאסטעברַא יד ךווד ןגָאלשעג שירעדרעמ

 : יי פ / . ןצכעליװשעג- (8

 ,ןצכעליוושעג יד ןעוועג ןענעז ןבעל-ָאטעג ןיא גנוניישרעד עשיטסירעטקַארַאכ ַא

 . ךיוא יװ ,סיפ יד ףיוא ,טנעה יד ףיוא ןשטנעמ ךס ַא ייב ןזיװַאב ךיז ןבָאה עכלעוו

 ,םינּפ ןפיוא
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 -יװשעג ךעקיוָאד יד ןופ תוביס יד ןרעלקרעד וצ .טכוזעג טָאה ןעמ
 םימ ,סעוצקנופסיד-ץרַאה טימ ,םעטסיס-ןרינ םעד ןופ ןעגנורעטש טימ ןצכעל
 רעזייוולייט) ןזָאנימַאטיװ-ַא ןוא ןוָאנימַאטיוװ-אפיה ,ןעגנודעטש .עלַאנָאמרָאה
 -רַא רערעווש .ןופ גנופעשסיוא טימ .(ןענימַאטיוװ ןופ לגנַאמ רעמוקלופ רעדָא
 -נווא יב ןוא גנורענרעד רעד ןופ ןעגנורעסעברַאּפ ייב .רעגנוה-לסוייוו טימ ,טעב

 .ןדנואוושרַאפ קידנטיײדַאב ןצכעליוושעג יד ןענעז ָאטעג ןיא ןבעל ןופ;2נורילוגע
 ןעמ סָאװ ,רעסַאוו ןוא ןּפוז ןלָאצ עסיורג יד טימ טד .עלקר עד סָאד ןבָאה ערעדנַא
 פ הביס רעד ןופ גנורעלקפיוא רעד ןיא םכסה ַא וצ .ָאטעג ןיא ןעקכורט טגעלפ
 וועג רעווש זיא םוינַאגרָא ןיא טפַאשטריוװ-רעסַאוו ןופ טקעפעד ןקיזָאד םעד

 לי
 ז? ,ןעוועג זיא ָאטעג ןיא רעניצידעמ יד ייב גנוניימ עקידנעשרעה יד .ןעמוק וצ =)

 -ָאטעג ןוֿפ תוביס ערעדנוזנב עכעלטע ןופ טַאטלנזער ַא ןעכעז ןצ צכעליוושעג וד

 : .ןבעל
 וד זוא דנגלשטיוד ןֹוא דנַאלטסע ןופ ןרעגאל עיצַארטנעצנָאק ץטד ןיא

 -סאנגאהַּפ .רעייז בור יּפ לע ןעועג ץכעליוושעג-םינּפ ןוא -- ןטעטימערטסקע
 .גנוכַאוװשּפָא-רעפרעק רעני ימעכל לֵא ןרעלעטש ,רעקידינעמונקָא ןַא רַאפ שיט

 ןעגנורעטשיםרַאד (

 -רעד-ןסַאמ ַא ןעוועג זיא ,(לאק) טיוק ןבעגוצּפָא טייקידנעווטיונ עטפָא וצ יד

 טכַאנ ַא לָאמ יירד זיב ייווצ ןקידיילרעד ןזומ ןגעלפ ןשטנעמ ךס ַא .ָאטעג ןיא גנונייש

 -קעװַא רעווש ןעוועג זיא סרעמיצ-רעדָאפ יד ןיא .ךיורבעג ןשיגָאלָאיזיפ ןקיזָאד םעד

 .ךורעג ןטכעלש ןבילוצ ןריטסעטָארּפ ןגעלפ םינכש יד לייוו ,סרעמע-טיוק ןלעטשוצ

 ,ןטעזָאלק יד ןיא ,ףיוה ןפיוא טכענ עטלַאק יד ןיא ןפיול טפָא רעייז ןזומ ןעמ טגעלפ

 רעבירעד ןוא ,גנולקנוטרַאפ-םרַאלַא-טפול רעד בילוצ רעטצניפ ןעוועג ןענעז עכלעוו

 ןגעלפ ,טײקכעלמעװקַאבמוא עקיזָאד יד ןדיימוצסיוא ידכב .טקיצומשרַאפ ךיוא

 ןעייר עגנַאל ןיא ךיז ןלעטש ןפָאלש ןייג ןרַאפ לַאפ ןדעי ףיוא ןשטנעמ
 ריא ןיא רעמיש ןטּסוימ םוצ ןעוועג .זיא עכלעוו) טיוק ןבעגּפָא עטּפָא סָאד

 ןופ ןוא ןפוז ןעקנירט ליפ ֹוצ םעד ןִופ אצוי-לעופ ַא ןעוועג זיא .(ץנעטסיסנָאק

 ןיא םערָא ןצ ןוא וָאלולעצ ןיא ךייר וצ ןעװעג ויא עכלעוו ,גנורענרעד רעד
 .ףַאטש-לסייוו

 ןוא-ןגָאמ) ןטילָאקָארעּפנע-ָארטסַאג וצ גנוגיינ עקרַאמש ַא ןעוועג זוא סע

 (ןגָאמ םעד ןטלַאהרַאפ וצ ףיוא) ןפעלבַאש-ןיבלַאנַאט רַאפ .(ןעגנודנוצנא-םראד

 .ןזיורפ עסיורג ןלָאצ ַאטעג ןיא ןעמ טגעלפ

 -רַאש ַא ןיא םיטילָאק-ָארעטנע-ָארטסַאג זיא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא

 -יימעגלַא ןא וצ טכַארברעד טָאה עכלעוו ,גנונוושרעד-ןסַאמ ַא ןעוועג םרָאפ רעפ

 -טּפיוה יד ןופ ענייא .ןלַאפ-טיוט ליפ רעיוו וצ ןוא רעּפרעק ןופ גנוכַאװשּפָא רענ

 -יד יד ןעוװעג זיא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק וד ןיא טםיוט ןכעלריטַאנ ןופ תוביס
 וצ טייצ ןופ ןוא טשרעהעג קידנעטש ןטרָאד טָאה עכלעוו ,טיײיקנַארק-עירעטנעז

 .ןעמרָאפ עימעדיּפע עשימרוטש ןעמונעגנָא טווצ

 טייקדנילב עשרעניה 0

 ןופ ,"טייקדנילב רעשרעניה, ןופ ןלַאפ עכײרלָאצ ןזיווַאב ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא

 ןופ טקודָארּפ סלַא --- ןברַאפ ןוא ןטלַאטשעג ןייק תושמשה ןיב ןדײשּפָא ןענעק טינ

 "ַא, ןימַאטיװ ןיא לגנַאמ
 ייב ,רענוד ַא יװ םעצולּפ ןטערטפיוא עיּפָאלארעמעה טגעלפ ןרעגַאל וד ןיא

 עד זנעדיפע-טייקדנילב ַא, :ןפור סע טגעלפ םלוע רעד .ןשטנעמ ןּפורג ערעסערג
 םרפ ןיא רקיע רעד ,וייּפש ןיא ןעגנורעסעברַאפ ונוילק גונעג ןעוועג ןענעז סע

 .ןדניוװשרַאפ ןצנַאגניא רעדָא זייווליוט לָאז עיּפָאלָארעמעה יד זַא ,סטעפ ןופ

 ַאמורטס -- עזירד-דליש עטרעפערגרַאפ יד (1

 ןעוועג זיא ָאטעג ןיא גנוניישרעד עשיגָאלָאטַאּפ עשיטסירעטקַארַאּכ טסרעסיוא ןַא
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 -טיּפַאק עקידרעטייוו יד ןיא טעוו סע רעכלעוו ןגעוו ,ַאמורטס-רעדניק עשימעדיּפע יד

 ןבָאה ,ןעיורפ ייב לעיצעּפס ,ענעסקַאװרעד ייב ךיוא :ןרעװ טלדנַאהַאב רעיונעג ן;;ל

 .סעמורטס ערערעמ ןזיװַאב ךיז
 -ַאב ַא ןרָאװעג טקרעמַאב ןענעז ָאטעג ןיא זַא ,ןריטָאנרַאפ וצ יאהכ זיא סע

 .ןזירד-ייּפש עמרעפערגרַאפ לָאצ עקידנטייד

 ויב עמורטס ןייק טקרעמַאב טינ ךיא בָאה ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא

 עטרעסערגרַאֿפ עטפָא ןקרעמ טזָאלעג ךיז ןבָאה ןגעגַאד .ענעסקַאװרעד ןוא רעדניק

 -ַאב רעד ךָאנ םישדח עקינייא ןטלַאהעגנָא ךָאנ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןוירד-ויּפש

 .גנואוורפי

 זָאלוקרעבוט (2

 ,זָאלוקרעבוט רעקידנסקַאוו ןופ םינמיס ןזייוו ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא

 -ידעמ-לוש ןופ טכַאמעג ,ןעגנוכוזכרוד-ןעגטנער יד טיול .רעדניק יד ייב לעיצעּפס

 רעדניק טנעצָארּפ קיצכַא-קיצביז בורק ןענעז ,ענליװ-ָאטעג ןיא רעטנעצ ןשיניצ

 ןעוועג זיא עיצקַאער-טעקריפ יד .ןזירד עלַאיכנָארב-ירעּפ עטרעסערגרַאפ טימ ןעוועג

 ָאטעג ןופ םישדח עטצעל יד .רעטלע ןעגנוי רָאג ןיא רעדניק ייב וויטיזָאּפ קרַאטש

 ךַײא יו ,םוזָאדָאנ ַאמעטירע ןופ ןלַאפ ערערעמ רעדניק יד יב ןזיווַאב ךיז ןבָאה

 לד רעד טָאה רעטקַארַאכ-ןסַאמ ןייק .ןעגנול יד ןיא ןטַארטליפניא עזָאלוקרעבוט

 .ָאטעג ןיא ןעמענוצנָא ןזיווַאב טינ זָאלוק

 -ַאמ ןעגנול יד ןופ זָאלוקרעבוט ךיז טָאה ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןוא
 -- עׂשידיי יד טםימ ךיילגרַאפ ןיא -- עטריטסערַא עשירַא יד ויב .טריטסעפינ
 -עשרַאוו ןיא ..ןעמרָאפ-עקידנעגנערב-טיוט ערעפרַאש ןיא ןוא ,רעטפָא קידנטיידַאב
 ןופ הפוקת רעד ןיא רעטקַארַאכ-ןסַאמ ַא ןעמונעגנָא זָאלוקרעבוט טָאה ָאטעג רעװ
 : .עימעדיּפע-סופיט-קעלפ רעד ךָאנ

 גנולײטּפַָא עשינַאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס

 ! "רַאפעג-עכיוז --- גנוטכַא;

 עסיורג ַא ןעגנָאהעגפיוא טכַאמ עשטייד יד טָאה ָאטעג ןופ ןרעיוט יד ףיוא

 .."ףטָאברַאפ גנערטש ןדיי- טינ רַאפ טירטנייא ,רַאפעג-עכיוז ,גנוטכַא, :טפירשפיוא

 רעכעלקריוו ַא ןופ ךורבסיוא ןַא זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה םיריױטקָאד עשידיי יד

 -רַאפ רַאפ ףמַאק רעד זַא ןוא ,ָאטעג ןופ םוקמוא םעד ןרעלענשרַאפ ןעק עימעדיּפע

 ןכעלגעמ ןזיב ןרעגנעלרַאפ ןוא טייצ ןעניוועג ףיוא ףמַאק ַא זיא ,עימעדיּפע ןַא ןטיה

 -עגנעמַאזוצ זיא ָאטעג ןופ געט עטשרע יד ןיא ךיילג .ןדיי יד ןופ געט יד םומיסקַאמ

 ,םיריוטקָאד עשידיי יד ןופ גנוטַארַאב ַא 6 סַאג-ןושַארטס ףיוה ןפיוא ןרָאװעג ןפור

 ןפַאשעג זיא סע .ןבעלדָאטעג ןיא ןעגנוגנידַאב ערַאטינַאס יד ןרעסעברַאפ וצ יו

 רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה עכלעוו ,גנוליײטּפָא עשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס ַא ןרָאװעג

 .ןוא ענעיגיה ןעגנוגנידַאב עקירעיורט יד ןיא ןעגנערבוצניירַא עבַאגפיוא-טּפיוה ריא

 עקידנקעמשנָא ןופ סרעניואוונייא עשידיי יד ןטיהרַאפ ןוא ןפמעקַאב ,עירַאטינַאס

 .ןטַײקנַארק

 סופיט-ךיוב רַאפ הנכס) רעזיה ןוא ןפיוה יד ןיא ץומש ןגעק ףמַאק

 ,ץערק ןגעק ףמַאק ,(סופיט-קעלפ רַאפ הנכס) זייל ןגעק ףמַאק ,(עירעטנעזיד ןוא

 ןופ ןעגנוזָאל יד ןעוועג ןענעז סָאד -- ןטײקנַארק עקידנקעטשנָא ןוא טירעטפיד

 ,טסואוועג ָאטעג רענליוו ןיא טָאה ןעמ .גנולײטּפָא רעשיגָאלָאמעדיּפע-רַאטינַאס רעד
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 םעד רעטנוא ,ןדיי טימ לָאטיּפש ַא טנערברַאפ ןשטייד יד ןבָאה ָאטעג רענווָאק ןיא זַא

 טײק:ַארק רערַאבלײהמוא רערעווש ַא ןופ ןלַאפ ןעוועג ןענעז ןטרָאד זַא ,דיירסיוא

 .(תערצ)

 ,ענוװָאק ןופ ןײטשּפע רַאזַאל ר"ד ןענַאטשעג זיא גנולײטּפָא רעד ןופ שארב

 ןיא .טעברַא רעד ןיא תונשקע ןוא וויטַאיציניא ךס ַא ןזיװעגסױרַא טָאה רעכלעוו

 :( דָאירעּפ עסיוועג ןיא ערעדנַא ןוא ליבַאטס ערעדנַא) טעברַאעג ןֿבָאה גנולײטּפָא רעד

 ,רעלדייז ר"ד גרעבסקילג ר"ד ,ןייטשנרעב ר"ד ,טרובדלָאג ר"ד .,ַאװָאטינעמיא ר"ד

 -טלשימס ר"ד ,יקסװענעשטסָאק ר"ד - ,רענדָאלָאק ר"ד ,ןײטשּפע לַאונמע ר"ד

 -=ִ+ רעשיגָאלָאמעדיּפע-רַאטינַאס רעד ןיא .תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא ,שטיוו

 .שרעטסעיוש-ןעקנַארק עשידיי לָאצ ערעסערג ַא קיטעט ןעוועג ןענעז גנולייט

 רעד ןופ דילגצימ סלַא עטיל ןיא ויטקַא ןעוװעג זיא ןײטשּפע רַאזַאל ר"ד

 ףיוא טכעלטנפערַאפ ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס-שיווטיל רעד ןופ עלַארטנעצ

 .שידיי ןבירשעג ךיוא סנטצעל ,ענעיגיה-לוש ןגעוװו ךוב ַא שיווטיל

 סרעטסעווש ןוא םירױטקַאד-ןָאיַאר ערַאטינַאפ

 ןענצטשעג זיא ןָאיַאר רעדעי .ןענָאיַאר ןיא ןרָאװעג טלייטעצ זיא ָאטעג רעד

 עקיניא ןוא רָאטקָאד ןשיגָאלָאמעדיּפע-רַאטינַאס ַא ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא

 רעמיצ ןופ ,הריד וצ הריד ןופ ןעגנַאגעג גָאט ןצנַאג ַא ןענעז עכלעוו ,סרעטסעווש

 ,טנַאװעגטעב סָאד ןרעטפול ,ןבוטש יד ןרעקוצסיוא ,ןרילעּפא ןוא ןענָאמרעד ,רעמיצ וצ

 רעדליב יד ןופ סבעװניּפש ןעמענּפָארַא ליד יד ןשַאװ ,ּפעט ןוא סרעלעט ןשַאװ

 גנוטכַא ,ןצנַאװ יד ט"מ ןפמעק וצ ױזַא יוװ ןעגנוזייוונָא ןבעג ןגעלפ יז .טנעװ ןוא

 סָאד ןרילוגער ,סנטסַאק-טסימ יד ןופ ,ןפיוה יד ןופ ענעיגיה רעד ףיוא ןבעג וצ

 -רַאפ יד ןוא עטקיזיילרַאפ יד ןופ תומישר ןריפ ,עיצקעפניזעד ןוא דָאב ןיא ןקיש

 .עלָארטנָאק ןוא טײקמַאזקרעמפיוא רעלעיצעּפס ןיא ךיז ןקיטיונ סָאװ ,עטקיטערק

 טקנופיזָאלכרוד רערַאטינַאפ זייל ןגעק ףמַאק

 -ײטּפָא רעשיגָאלָאמעדיּפע-רַאטינַאס רעד ןופ ןצסנידרַאפ-טּפיוה יד ןופ סנייא

 ןיניהרַאפ סָאד ןוא גָאלּפ "זייל רעד ןופ ןכמעקַאב ענעגנולעג סָאד ןזעוװעג זיא גנול

 .עימעדיּפע-סופיט-קעלפ רעד ןופ גנורעקלעפַאב-ָאטעג יד

 רעסיורג ַא ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא סוקרַאמ רעינעשזניא ןופ ףליהטימ רעד ייב

 ןיא 6 סַאג רעקצינדור ףיוא (עיצקעפניזעד ןוא דָאב) טקנוּפ-זָאלכרוד רערַאטינַאס

 יײב טעּפש ןיב ןגרָאמירפ ןופ .6 סַאג-ןושַארטס ףיוא רעטייווצ ַא ךיוא רעטעּפש

 ןדָאב םוצ ,עּפורג ַא ןיא ןַאמ קיצנַאװצ ןוא ייווצ וצ ןדיי סעיטרַאּפ ןייג ןגעלפ טכַאנ

 .עיטרַאּפ ַא רַאפ העש ַא ןרעיוד ןגעלפ עכלעוו ,עיצקעפניזעד ןוא

 זױל-ָאטעג רעד רעביא טּפשמ רעד

 ןרע קפיוא ןוא זייל יד ןגעק ןפמעק וצ םלוע םעד ןריסערעטניארַאפ וצ ידכב

 -דור ,לַאז-ָאטעג ןסיורג ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא ,סופיט-קעלפ ןופ הנכס יד

 -ַאלּפ יא סע סָאװ ןגעוו ,"זיול רעד רעביא;טּפשמ רעכעלטנפע; ןַא ,6 סַאג-עקצינ

 רָארוקָארּפ טלַא טָאה ןײטשּפע רַאזַאל ר"ד .ךעלסעג עלַא ןיא ןרָאװעג טריטַאק

 טולב רעייז סיוא טיצ .,סרעניואוונייא-ָאטעג יד טקינייּפ יז זַא ,זיול יד טקידלושַאב
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 ,רעשטאפ ר"ד .ןטיקנעלגעמ-עימעדיּפע עריא ךרוד טיוט םוצ ןעגנערב ליװ ןוא

 ,קידלוש טינ זיִא יז לייוו ,זל רעד רַאפ תונמחר ןטעבעג טָאה רעקידייטרַאפ סלַא

 ןענעז קידלוש רָאנ -- טפַאשנגייא עשיגָאלָאיב ריא זיא ַאזַא ;טולב טגיוז יז סָאװ

 ןוא רענדָאלָאק ר"ד .ןעלקיװטנַא וצ ךיז זיול יד ןביולרעד עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב יד

 זייל יד ױזַא יוװ ,םלוע םעד טרעלקרעד ןטרעּפסקע ןופ עלָאר רעד ןיא ןבָאה ךיא

 עייר עצ:ַאג ַא .ָאטעג םעד טָארד סע סָאװ טימ ןוא עימעדיּפע-סופיט-קעלפ יד ןעגנערב

 רעד ןופ תודע ןעוועג ןענעז ַאנשזָאבַאנ היבצ ןירערעל יד ןוא סרעטסעוװשנקנַארק

 -רַאפ זומ זיול יד זַא ,לייטרוא רעייז ןגָארטעגסױרַא ןבָאה סרעטכיר יד .גנוקידלושַאב

 ןעמַאזוצ ,ָאטעג ןופ ןדניוושרַאפ זומ ןוא רעמַאק-עיצקעפניזעד רעד ןיא ןרעוו טנערב

 ...טכַארבעג יז ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב יד טימ

 ןעיירעריזירפ

 רעד רעטנוא ןענַאטשעג ןענעז ייז .ןטלַאטשנַא-רעש עקינייא ןעוועג ןענעז סע

 עלעיצעּפס ַא .גנולײטּפָא רעשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס רעד ןופ עלָארטנָאק רעכעלגעט

 ןיהואוו ,גנולײטּפָא רעשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס רעד ייב ןעוועג זיא יירערעש-רעדניק

 -מוא ןַא וצ רעדניק יד רעטנעצ ןשיניצידעמ-לוש ןכרוד ןרעוו טקישעג ןגעלפ סע

 ןעוו ,ָאטעג ןופ םישדה עטצעל יד ןיא .גנורעש-רָאה רעשירָאטַאגילבָא ןוא רעטסיז

 ןייז וצ דיּפקמ טרעהעגפיוא ןעמ טָאה ,עיצַאדיװקיל רעד ףיוא טרַאװעג טָאה ןעמ

 םעד טיול ןעמ לָאז ָאטעג ןופ ןפולטנַא ןופ לַאּכ ןיא ידכב ,גנורעש-רָאה רעד ףיוא

 ,דניק-ָאטעג ַא זיא סָאד זַא ,ןענעקרעד טינ ּפָאק םענעריושעג-טענ

 סעיצקעל ערעלוּפַאּפ

 סעיצקעל ןענעדרָאנײא טפָא טגעלפ גנולײטּפָא עשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס יד

 ןטיהרַאפ'וצ ױזַא יו ,ןטייהנייא-סטעברַא ענעדישרַאפ יד ןיא ךיוא יװ ,לַאז-ָאטעג ןיא

 -קעלפ ,סופיט-ךיוב :ןטײקנַארק .עקידנקעטשנָא עקידנעָארד ענעדישרַאפ ןופ ךיז

 : .ערעדנַא ןוא עירעטנעזיד ,סופיט

 טקנוּפ סעיבַאקפ-יטנַא

 ַא ןופ טכיזפיוא ןרעטנוא ואוו ,טקנופ ַא ןענוּפעג ךיז טָאה סַאג-לָאטיּפש ףיוא

 -נוביירנייא טריפעגכרוד סרעטסעווש עשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס יד ןבָאה רָאטקָאד

 םנופ ןירעריפנָא .תוחּפשמ ערעייז ןוא עקנַארק ייב ןעלטימ:סעיבַאקס-יטנַא ןופ ןעג

 ,םעלָאכ עבול ר"ד יורפ ןעוועג זיא טקנוּפ

 טקנוּפ-צ.בט-יטנַא

 -רעבוט ףיוא עקנַארק רַאפ טקנוּפ ַא ןענופעג ךיז טָאה 10 סַאג-עקצינדור ףיוא

 ןכַאמ ןעמ טגעלפ טרָאד .ןעגנוצירּפשניײיא-ךלַאק ןעמוקַאּב ןבָאה ייז ואוו ,זָאלוק

 רעד .רעדניק רַאפ ןבָארּפ -ןילוקרעבוט ןוא ןסקַארָאטָאמײנּפ ,ןעגנוטכיולכרוד-ןעגטנער

 : .רעטשטַאפ .וו ר"ד רעד ןעוועג זיא רעריפנָא

 עדַאגירב-ןצנַאװיטנַא

 ,גָאלּפ ערעווש ַא ןעוועג טייצרעמוז ןענעז עכלעוו ,ןצנַאװ יד ןפמעקַאב וצ ידכב

 ןגעלפ עכלעוו ,ןרָאטקעפניזעד טימ סרעטסעווש ןופ עדַאגירב ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא

 .טנעוו יד ןכלַאק טּפָא ךָאנרעד ןוא רעזייה יד ןיא גנוטכינרַאפ-ןצנַאװ יד ןריפכרוד
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 שי

 ןרעמַאקדעיצקעפניזעד

 יי

 -קעפניזעד ַא טריטסיזקע טָאה גנולייטּפָא רעשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס רעד ייב
 ,סרעניואוונייא יד ןופ ןכַאז עלַא ןרעװ טקישענּפָא ןגעלפ סע ןיהּואוו ,רעמַאק-עיצ
 .טייקנַארק רעקידנקעטשנָא ןַא ןופ לַאפ ַא ןפָארכעג טָאה סע ואוו

 ןעיירעשעוו
 ןשַאװעג טָאה ןעמ ואוו ,יירעשעוו ַא טריטסיזקע טָאה לָאניּפש-ָאטעג ןבענ

 .תוחּפשמ ערעייז ןוא עקנַארק ןופ שעװ עטריצקעפניזעד יד רָא: הליחּתכל

 רעניואוונייא ָאטעג רעדעי זַא ױזַא ,ןרָאװעג טרעטיירברַאּפ יירעשעוו יד זיא רעטעּפש

 רעד טײל ,שדוח ןיא לָאמ ןייא ,שעוו ָאליק ףניפ ןשַאװו וצ טכער סָאד טַאהעג טָאה

 זיא רעטעּפש .ןָאדרָאג ימענ ר"ד ןעוועג זיא יירעשעוו רעד ןופ ןירעטייל יד .עייר

 ןופ ןכַאז יד ןרעװ ןשַאװעג ןגעלפ סע ואוו ,יירעשעוו עסיורג עטייווצ ַא ןעמוקעגוצ

 זיא יײרעשעוװו רעקיזָאד רעד ןופ שארב .טנָארפ ןפיוא ענעלַאפעג סרענלעז עשטייד

 ןופ רעריפנָא רעכעלטפַאשטריוװ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,קושטניּפ םהרבא ןענַאטשעג

 ,גנוליײטּפָא-סטייהטנוזעג רעד

 טסימ סָאד ןריפסורַא סָאד

 עקידנסקַאװ יד ביליצ רַאפעג רעקידנעָארד רעד ןופ ָאטעג םעד ןטיהרַאפ וצ ידכב

 -ןסַאמ ַא ןביוהעגנָא גנולײטּפָא עשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס יד טָאה ,טסימ גרעבי

 ןופ םירעיוּפ ןופ ךעלרופ ףיוא ָאטעג ןרעסיוא טסימ סָאד ןריפסיורַא ןופ עיצקַא

 ןענעק טימ טעברַא רעיײז רַאפ ןרעוװ טלָאצַאב ןגעלפ עכלעוו ,טנגעג רעקימורַא

 יד ןקיטכימַאב וצ) ץכעלָאש-לפָאכּהַאק ןוא טסימ עטריפעגסיורַא יד טימ ךיז ןצונַאב

 ןופ רופ-:סימ עטסטנזױט יד ןריפסיורַא םייב ,(תומהב יד ןסע ןבעג ןוא רעדלעפ

 ןכעלרעייפ ַא טנדרָאעגנייא גנולײטּפָא עשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס יד טָצר אטפג

 זיא גנולײטּפָא רעד ןופ טנעוו יד ףיוא !"טסימ ןרופ טנזיוט, ףעמָאנ ןרעטנוא לעּפַא

 -דנעמוא ןרָאװעג טלָאמעג ןענעז סע ןכלעוו ףיוא ,טַאקַאלּפ ַא ןרָאװעג ןעגנָאהעגּכיוא

 ...טסימ טימ ןדָאלַאב ָאטעג ןופ ןעייג סָאװ ,ןרופ ןופ תורוש עכעל

 ָאטעג ןופ םרעטכעוו-ףיוח יד

 יד ףיוא ייס ,טייקנייר עקידנעטש ַא ןשרעה לָאז ָאטעג ןופ ןפיוה יד ףיוא ידכב

 ייב זַא ױזַא ,סנטסַאק-טסימ ןוא ןטעזָאלק יד ןיא ייס ,ןּפערט יד ףיוא ייס ןוא אפוג ןפיוה

 טינ ָאטעג ןיא טײקשירַאטינַאס-יטנַא רעד ןגעוו ןלָאז עיסימָאק-לָארטנָאק רעשטייד ַא

 -זיוה ַא ףיוה ןדעי ףיוא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ,;טײקכעלמעװקַאבמוא עיינ ןײטשטנַא

 -עז סרעטכעוו-ףיוה יד .ןיישסנבעל ַא טַאהעג טעברַא ןייז רַאפ טָאה רעכלעוו ,רעטכעוו

 ,גנולײטּפָא רעשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןענַאטשעג ןענ

 יד ןיא ןבײרשנײרַא ןפיוה יד ןכוזַאב ןכָאנ גָאט ןדעי ןגעלפ םיריױטקָאד סנעמעוו

 ןטלַאה טינ רַאפ .ןטַארעדיזעד ןוא ןעגנוקרעמַאב ערעייז "ךעלכיב-רעטכעוו-ףיוה;

 .ןייש-סנבעל ןייז ןרילרַאפ טנעקעג רעטכעוו-ףיוה רעד טָאה ףיוה םעד ןייר

 עדַאגירב-פנירעמיור-רעמיצ

 -לַאװרַאפ-ָאטעג רעד ןופ ןטלַאטשנַא עלעיציפָא עלַא ןיא ןייר ןייז לָאז סע ידכב
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 .ךדעי טגעלפ עכלעוו ,סנירעמיור-רעמיצ ןופ עדַאגירב ַא ןדָאװעג טמיטשַאב זיא ,גנוט

 .גנונעדרָא רעטפַאהרעטסומ וצ ייז ןעגנערב ןוא ןטלַאטשנַא יד ןופ ןליד יד ןשַאוװ גָאט

 ענעזעוועג ןופ ןעיורפ ןופ טריטורקער ךעלכעזטּפיוה ךיז ןבָאה סנירעמיור-רעמיצ יד

 רעייז ןוא רענעמ ערעייז ןרָאלרַאפ ןבָאה סָאװ ,ענליוו ןיא סרעוט עכעלטפַאשלעזעג

 טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןעיורפ יד ןבָאה ,סנירעמיור-רעמיצ סלַא קידנטעברַא .ץוש .

 ,ןייש-סנבעל ַא ןבָאה וצ

 סופיט:ךיוב ןגעק ןעגנופמיא

 -ידהבורק , עריא ןוא עימעדיּפע-סופיט-ךיוב ַא ןופ ָאטעג םעד ןציהרַאפ ןצ ידכב

 רעשיגָאלַאמעדיּפע- רַאטינַאס רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענעז ,ןטײקנַארק "עק

 ."ארטעט;) ערעלָאכ ןוא עירעטנעזיד ,סופיט-ךיוב ןגעק ןעגנוצירּפשנייא גנוליײטּפָא

 -זייּפש ,ןכיק-ָאטעג יד ןופ עטלעטשעגנָא עלַא ןרָאװעג טפמיאעג ןענעז קיסעמסגנַאוצ

 -עגרָאפ ןענעז ןעגנופמיא יד .לַאנָאסרעּפ רעשיניצידעמ ןוא טפַאשרערעל .,ןעמָארק

 -עגוצ זיא ןעגנופמיא יד וצ לַאירעטַאמ רעד .טקנוּפ-סגנופמיא ןלעיצעּפס ַא ןיא ןעמוק

 טָאה ,לַאירעטַאמ םעד וצ יורטוצ ןייק קידנבָאה טינ) .ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טקיש

 יצ ןעז וצ ידכב ,םייח-ילעב ערעדנַא ןוא טניה יד ָאטעג ןיא טפמיאעג רעירפ ןעמ

 ,(קיטפיג טינ זיא לַאירעטַאמ רעד

 רעסַאװ טכָאקעג ןעמוקַאב גָאט ןצנַאג ַא טָאה ןעמ ואוו ,ָאטעג ןיא רעזייה-ייט יד

 -ךיוב ןופ רַאפעג יד ןפמעקַאב םניא טקריוװעגטימ דנ:לידַאב ןבָאה ,טלעג קיליב רַאפ

 ,סופיט

 ןיטנַארַאקיָאטעג

 ,ןיטנַארַאק ַא ןעניפעג ךיז ו:ָאה ,19 סַאג-עקצינדור ,ָאטעג ןופ רעיוט ןבענ

 סע ואוו ,גנולײטּפָא רעשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס רעד ןופ טכיזפיוא םעד רעטנוא

 יד ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז עכלעוו ,ןדיי יד ןימרעט ןטמיטשַאב ַא ןיא ןעניפעג ךיז ןגעלפ

 רעדָא סופיט-קעלפ ןופ טכַאדרַאפ ַא ןעװעג זיא סע עכלעוו ייב ,ןרעגַאל עקימורַא

 יד) ַאװָאט נעמיא ר"ד ןעוועג זיא ןירעריפנָא .ןטייקנַארק עקידנקעטשנָא ערעדנַא

 ,(רעמערק יטַאּפ ןופ רעטסעווש

 ךעלדנטרעגןעמולב

 ףיוא ,6 סַאג-עקצינדור ןיפ ףיוה ןפיוא ,םיוב ןייא ןצנַאגניא ןעוועג זיא ָאײעג ןיא

 -ָאטעג יד טגעלפ םיוב םעד םורַא .לדנטרעג ַא לָאמַא ןעוועג זיא סע ואוו ,לצעלּפ ַא

 רעד טימ סױרַא זיא גנולײטּפָא עשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס יד .ןריצַאּפש ןייג טנגוי

 ,6 סַאג:עקצינדור ףיוא ךעלד:טרעג-עמולב עניילק ןצנַאלפרַאפ וצ וויטַאיציּניא

 ַא ןופ םרָאפ ןיא לדנטרעג-ןעמולב ַא .ןפיוה ערעדנַא עייר רעצנַאג ַא ףיוא ךיוא יו

 . לייט םעד ייב ,רעטנעצ ןשיניצידעמ-לוש ןבענ ןרָאװעג טצנַאלפעגנייא זיא דוד-ןגמ

 ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,סַאג-ןושַארטס יד טלײטעגּפָא טָאה םָאװ ,ָאטעג ןופ רעיוט ןופ

 רעדניק יד .ָאטעג ןרעסיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,סַאג-רענלַאוװאז רעד ןופ ,ָאטעג ןיא

 .ןעמַאמ רעד רַאפ םולב ַא ןסײרּפָארַא הבנגב ןוא ךעלדנטרעג יד ייב ןליּפש ךיז ןגעלפ

 ײצילַאּפ ערַאטינַאס

 עכלעוו ,גנוליײטּפָא ערַאטינַאס עלעיצעּפס ַא ןעוועג זיא יײצילָאּפ-ָאטעג רעד ייב

 ,רעטצנעפ ,ןרעיומ ,ןסַאג יד ןופ טייקנייר רעכעלרעסיוא רעד ףיוא ןבעגעג גנוטכַא טָאה
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 יא +=

 ןופ ןעגנוריפסינא עכעלטקניפ יד ,לַאפּפָא ןוא יינש ןופ ןעגנוריפסיורַא יד ןרילוגער

 ערעווש טימ ןעגניוװצפיורַא יײצילָאּפ ערַאטינַאס יד טגעלפ ,ןעגנונעדרָארַאפ עריא

 -ָאטעג רערַאטינַאס רעד ןופ שארב .הסיפת-ָאטעג ןיא ןצעז טימ .רעדָא ןפָארטש-טלעג

 ןופ רעטסָא לאפר רעגנערכש רעייז ןוא רעשיגרענע רעד ןענַאטשעג זיא ײצילָאּפ

 . יד זַא ןטלַאהעג ןגעקַאד טָאה גנולײטּפָא עשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס יד .ענווָאק

 ךרוד רָאנ ,הסיפת ןיא ןצעז ךרוד טינ ןריפכרוד ןעמ ףרַאד :ָאטעג ןיא טייקנייר

 {זיי יד ןופ גנוגייצרעביא ןוא ןעגנורעלקפיוא ,עדנַאגַאּכָארּפ רעכעלרעהפיואמוא
 ןיא ןעמעלַא רַאפ טגיל סָאװ ,הנכס רעד ןיא ןוא ךַאז רעד ןופ טייקיטכיוו רעד ןיא

 .עימעדיּפע ןַא ןופ לַאפ

 לָאטיּפש-ַאטעג סָאד

 טָאה ,"שדקה רעד, ןפורעגנָא לָאמַא ךיז טָאה סָאװ ,לָאטיּפש עשידיי .סָאד

 עשידיי סָאד ןעוועג זיא סע .רָאי קיצרעּפ טרעדנוה ךרע ןַא ענליוו ןיא טריטסיזקע

 עקניצרק יד טימ ןדער םיריוטקָאד עשידיי יד ןגעלפ םיא ןיא ,לָאטיּפש-סקלָאפ רענליוו

 ןשיוװטיל םייב ייס ,ןשילױוּפ םייב ייס ,ןשירַאצ-שיסור םעד ייב ייס ,שידיי ףיוא

 םירוּפ ןוא הכונח .עקנַארק יד רַאּפ רדס ַא ןרעוו טנדרָאעגניא טגעלפ חסּפ .םישזער

 גירל ןרַאפ זיא לָאטיּפש סָאד .רעדניק יד רַאפ םיבוט-םוי ןרעו טכַאמעג טגעלפ

 רעניצידעמ ןשידיי ןטנַאקַאב ןופ גנוריּפנָא רעד רעטנוא ןרָאי רעקילדנעצ ןענַאטשעג

 עצנַאג ַא טכעלטנפערַאפ טָאה רעכלעוו ,יקסבושריוו .א ר"ד רעלעטשטפירש ןוא

 ָאטעג ןיא .עירטַאיכיסּפ רעשידיי רעד ןופ טיבעג ןפיוא קרעוװ עכעלטפַאשנסיװ עייר

 ןוא רעטכַאװשעגּפָא ןַא ,רעטלַא ןַא לָאטיּפש ןיא ןגעלעג יקסבושריוו .א ר"ד זיא
 ןטנַאקַאב רענליוו םעד ,רבח ןייז ןוכ דרָאמטסבלעז ןגעוװ רענעכָארבעגנעמַאזוצ קרַאטש

 עלָאר עקיטכיוו א טליּפשעגּפָא טָאה לָאטיּפש עשידיי סָאד .ינושרג ןושרג רָאטקָאד

 -עג זיא רעכלעװ ,טלַאטשנַא רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא סָאד :ָאטעג ןופ ןבעל ןיא

 טשרע טפרַאדעג ןעמ טָאה ערעדנַא עלַא -- ָאטעג ןרַאפ ןופ ןטייצ יד ןופ ךָאנ ןבילב

 יד טימ .עיצידַארט עטלַא יד רעטייוו ןגיוצעג ןעמ טָאה לָאטיּפש-ָאטעג ןיא .ןעיוב

 .ָאטעג ןרעסיוא -- סַאג-ענלַאװַאז ףיוא סױרַא לָאטיּפש-ַאטעג רעד זיא רעטצנעפ

 .א ר"ד -- רעטעּפש ,יקסדָארב .מ ר"ד ביֹוהְ:ָא ןופ טָאה לָאטיּפש ןטימ טריפעגנָא

 ,עירטַאיכיסּפ ,ןעיורפ ;ןעגנולײטּפָא עקידנגלָאפ ןעוועג םיא ןיא ןענעז סע .סילדעּס

 .עזעיצקעפניא ,עכעלרעגיא ,עיגרוריכ ,רעדניק

 טפַאשרעגנַאװש ןופ רעװרַאפ רעד

 זיא סע לייו ,עבַאגפיא "עלעיצעּפס, ַא טַאהעג טָאה גנולײטּפָא-ןעיורּכ יד

 טָארדעג טָאה טפַאשרעגנַאװש .רעדניק ןריובעג וצ רעװרַאפ ַא ָאטעג ןיא ןעוועג

 .גנונעדרָארַאפ עשטייד יד טיהעגּפָא ױזַא טינ םיריוטקָאד יד ןבָאה ךָאד .טיוט טימ

 ןוא לָאטיּפש-ָאטעג ןשידיי ןיא רעדניק ןריובעג םייהעג ןגעלפ ןעיורפ ערעגנַאװש

 ּוצ ןעמונעגנָא ןרָאטעּפמיק ַא ןגָאזּפָא לָאז ןעמ זַא ,לַאפ ןייא ןייק ןעוועג טינ זיא סע

 ןעייוו-טרובעג יד ייב ןעיירשעג יד סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טינ ,לָאטיּפש ןיא ןרעוו

 ןפורסיורַא טנעקעג ןבָאה ייז ןוא רעטסנעפ-לָאיּפש יד ןופ ןסײרסױרַא ךיז ןגעלפ

 יד .ָאטעג ןיא רעכוזַאב עשטייד עקידנעטש יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד
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 סרעטסעװש-ןקנַארק ןוא םיריוטקָאד יד ךרוד ןרעוװו ןטלַאהַאבסיוא- ןגעלפ רעדניק

 יד זַא .ןגייז וצ ןבעג ייז ןעמ טגעלפ ןטרָאד ,"סענילַאמ,-ןרעמיצ עלעיצעּפס ןיא

 רעדניק סלַא ןבירשרַאפ ייז ןעמ טָאה ,ןסקַאװעגרעטנוא לסיב ַא ןענעז ןעגנילגיוז

 ענעריובעג-יינ יד ןופ סנייא .ענליוו ןיא ןשטייד יד ןופ ןעמוקנײרַא ןרַאפ ענעריובעג
 ןירערעל רעד ןופ דניק) "ענילַאמ, ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה ָאטעג ןיא רעדניק

 ,לָאטיּפש-ָאטעג רענליוו ןיא ןטרָאבַא טכַאמעגכרוד ןבָאה ןעיורפ ךס ַא .(ַאקצילָאטס

 טָאה קידנטעברַא טינ ןוא ,טעברַא רעד וצ טרעטשעג טָאה טפַאשרעגנַאװש ידי לייוו

 ןעירפ לָאצ עסיורג ַא ןעװעג רעבָא זיא סע .ןייש-סנבעל ןייק טַאהעג טינ ןעמ

 רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,הנכס-טיוט רעד ףיוא טקוקעג טינ ןבָאה עכלעוו

 ןעמָאנ ַא ןייז לָאז סע ידכ ,דניק סָאד ןגָארטסיױא טלָאװעג ןבָאה ייז :טפַאשרעגנַאװש

 ,רַאנָאפ ןיא ןַאמ םענעמוקעגמוא םעד ךָאנ ןורכז ַא ןוא

 : לָאטיּפש ןופ םיעגושמ יד טריפעגסױרַא טָאה ןעמ ױזַא יו

 ,ָאטעג ןיא ןבעל ןשידיי ןופ עידעגַארט ייד ןעלגיּפשּפָא ךיז טגעלפ לָאטיּפש ןיא

 ןעו ,ןטייצ ןעועג ןענעז סע .ןעגנומיטש עלבַאירַאװ ענייז ןוא טייקשיאעוורענ ןייז

 רעד טימ ,רעקנַארק סלַא לָאטיּפש ןיא ןעמוקוצנָא טּפוטשעג ךיז טָאה םלוע רעד

 רעבָא ןענעז סע .טעברַא-סגנַאװצ רעד וצ ןרעוו וצ טּפַאכעג טינ טרָאד גנונעפָאה

 רַאפ ,לָאטיּפש סָאד ןזָאלרַאפ זײװנסַאמ ןגעלפ עקנַארק יד ןעוו ,ןטייצ ןעוועג ךיוא

 "טרידיווקיל, ָאּפַאטשעג טָאה לשמל ױזַא .רַאנָאפ ןייק ןקיש טינ ייז לָאז ןעמ זַא ,ארומ

 עשטייד יד .גנולײטּפָא עשירטַאיכיסּפ יד ,ָאטעג ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ךיילג

 ןשידיי ןיא טנגעגמוא רעד ןופ עקנַארק עשיכיסּפ עלַא טלמַאזעגפיונוצ ןַאד טָאה טכַאמ

 ןּכרָאװעג ,לָאטיּפש-ָאטעג ןיא ןעמוקעג ןַאד זיא גרעבנענייווש ןַאמ-ס"ס רעד .לָאטיּפש

 יז זיא ָאד זַא ,עדעד ַא ייז רַאפ ןטלַאהעג ןוא םיעגושמ יד רַאפ סעקלוב ןוא למעז

 .ןסע רעסעב ןבעג ייז טעװ ןעמ ואוו ,טרָא ןרעסעב ַא ןיא ןריפ ייז טעוװו רע ,טכעלש

 ןיא ..רַאנָאפ ןייק טריפעגקעװַא ייז ןוא ָאטױא ןַא ןיא טרַאנעגניײרַא ייז טָאה רע

 טרינימָאנ ,חיגשמ"ןרַאטינַאס ַא ןופ עלָאר ַא טליּפשעג ָאטעג ןיא טָאה טייצ רענעי

 ,רעבמַאק דיי ַא רענייא ,טַאר-ןדיי םעד רעביא העד-לעב ַא ןוא ָאּפַאטשעג רעד ךרוד

 גרעבנענייווש .ןעניז םייב ןצנַאג ןיא טינ זיא רע זַא ,טלמרומעג טָאה ןעמ ןכלעוו ןגעוו

 .טרָא-"סגנוליהא םעיינ םוצ םיעגושמ טרָאּפסנַארט םעד טימ ןדָאלרַאפ םיא טָאה

 .(1941 רעבָאטקָא) עמוקעגקירוצ טינ רעמ ןיוש העיסנ רעקיזָאד רעד ןופ זיא רעבמַאק

 רעדניק ענעפרָאװעגרעטנוא

 טינ ןבָאה עכלעוו ,ןרעטלע יד ןגעלכ ,"סעיצקַא; יד ןופ ןטייצ ערעווש יד ןיא

 ,לָאטיּפש ןיא רעדניק ערעייז ןזָאלרעביא ,"ןענייש-סנבעל, ענעפורעג ױזַא יד טַאהעג

 עיצקַא רעד ךָאנ ייז ןענעז ,ךיז ןטלַאהַאבוצסיוא סנ ַא ךרוד ןרעטלע יד ןעגנולעג זיא
 ןשיגַארט םעד טלייטעג רעבָא ייז ןבָאה .רעדניק יד ןעמע:ּפָא לָאטיּפש ןיא ןעמוקעג

 לָאיּפש ןיא ןבילבעגרעביא רעדניק ערעייז ןענעז ,ןדיי ?עזָאלניײש, עלַא ןופ לרוג
 -םימותי, יד ןיא ןעמונעגניירַא ייז טָאה ןעמ ןענַאװ זיב ,גנולײטּפָא-רעדניק רעד ןיא

 ' ןטַאנרעטניא רעדָא ?רעזייה
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 רַאנָאפ ןופ ענעטלַאהַאבסיוא

 עשיגרוריכ עכעלנעוועג יד ץוח ַא ןעמ טָאה גנולײטּפָא רעשיגרוריכ רעד ןיא
 -רוריכ רעד ןיא ,טעברַא רעד ייב ןלַאפ-סקילגמוא טלדנַאהַאב טפָא ךיוא ,סעיצַארעּפָא
 ענעסָאשרעד-טיוט-םוצ טינ יד ,ןלַאפ ענלצנייא יד ןגעלעג ךיוא ןענעז גנולײטּפָא רעשיג
 טרָאד .ףליה עשיניצידעמ ןעמוקַאב ןוא רַאנָאּפ ןופ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי
 טגעלפ'ס סָאװ ,עטעװעטַארעג יד ןופ ןעגנוגָאז-תודע ןרָאװעג ןבירשרַאפ ךיוא ןענעז
 ,וויכרַא-ָאטעג ןעמייהעג םעד ןרעװ ןבעגעגרעביא

 רעכעלרעניא רעד ןיא טלייהעג ךיז טָאה רעוו
 ? גנולײטּפָא רעזעיצקעפניא ןוא

 ףיוא עקנ:ַארק עלַא ךעלנייוועג ןגעלעג ןענעז גנולײטּפָא רעכעלרעניא רעד ןיא
 עכעלטפַאשלעזעג ,סרערעל ןטלַאהַאבסיוא יװַא ךיז ןבָאה סע .המודכו ןגָאמ ,ץרַאה

 ָאריּפש ןמלק ר"ד

 םוירַאטַאלובמַא-ָאטעג ןופ רעטײל

 .עג-סקלָאּפ;א ןופ רָעטקַאדער ןוא

 .ָאטעג ןיא "טנוז

 יקסלעמוש ףלַאװ באז ר"ד

 -עיצַאװרעסבָא; רעד ןופ רעטײל

 .לַאטיּפש-ָאטעג ןיא "גנולײטפַא

 -מוא ןוא גנוכַאװשּפָא ענײמעגלַא ןעוועג זיא טייקנַצרק עקיצנייא סנעמעוו ,סרעוט

 .טעברַא רעשיזיפ וצ טייקיאעפ

 גנולײטּפָא רענעטלַאהַאב ַא ןיא ןענוכעג ךיז ןבָאה עקנַארק עזָאלוקרעבוט יד

 לעיצעּפס ַא ןיא ןטלַאהַאבסיױא ייז ןעמ טגעלפ קיליײװטיײיצ .9 סַאג-לָאטיּפש ףיוא

 רעטנוא טרירוגיפ ןבָאה ייז ,אפוג לָאטיּפש ןופ ןינב ןיא ,גנולײטּפָא רעטרילָאזיא

 וצ טבערטשעג ןבָאה ןשטייד יד לייוו ,ןזָאנגַאיד עכעלרעפעג רעקינייו ערעדנַא

 ןענופעג ךיוא ךיז טָאה 9 סַאג-לָאטיּפש ףיוא .עקנַארק עזָאלוקרעבוט יד ןרידיווקיל

 ,?טײקנַארק ערַאבליײהמוא ןוא עשינָאוכ רַאּפ גנוליײטּפָא ןַא

 ."גנולייטּפָא-עיצַאװרעסבָא; ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה גנוליײטּפָא עזעיצקעפניא יד

 -ץיה, ַא ףָאנ טריטסיױקע טינ ָאטעג ןיא ןבָאה סופימ-ךיוב ןוא -קעלפ ןייק

 רַאפ עזָאנגַאיד עלעיציפָא יד ןעוועג זיא ױזַא -- (סילירבעפ סוטַאטס) "דנַאטשוצ

 ןטלַאהַאבסיא טזומעג ןבָאה ןטײקנַאוק עזעיצקעפניא ןיפ ןטקַאפ יד .טכַאמ רעד

 עטסיל-רוטַארעּפמעט יד .,ןטַאטלוזער עשיגַארט רַאפ ארומ סיוא ןשטייד יד ןופ ןרעוװ
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 רעטייל .ןײטשטנַא טינ לָאז דשח ןייק זַא ,ױזַא ןרעוו טרירַאּפערּפ לעיצעּפס טגעלפ

 .יקסילעמוש ףלָאװ באז ר"ד ןעוועג זיא גנולײטּפָא רעזעיצקעפניא רעד ןופ

 ןטימ -- טייצ עצנַאג יד ןעוװעג לָאטיּפש ןיא ןענעז עקנַארק-סופיט-קעלפ

 ןופ ןעלקַאװו ךיז טגעלפ לָאצ רעייז .1942 רעמוז ,ןכָאװ ןביז-סקעז ןופ םַאנסיוא

 יד ,ןלַאפ עטלצנייארַאפ רַאנ ןעװעג ןענעז אפוג ָאטעג ןופ .קיצפופ זיב קיצנַאװצ

 זיא'ס ואוו ,ןרעגַאל-סטעברַא עקיאייברעד ןופ טמַאטשעג טָאה טייהרעמ עטסערג

 : .החגשה ערַאטינַאס עקירעהעג יד ןעוועג טינ ךעלדנעטשרַאפ

 .סעיזיווער ףיוא לָאטיּפש ןיא ןעמוק טפָא ןגעלפ סעיסימָאק-לָארטנָאק עש::יד

 ןענעז ןשטייד טינ ,גנורעקלעפַאב רעשיטָאטש רענליוו רעד ןופ ןזיירק *עשירַא;

 -ןיא ןייז ןעמענוצ ןוא לָאטיּפש עשידיי סָאד ןסילש וצ טריסערעטניארַאפ ןעוועג

 עשידיי סָאד .ןלָאטיּפש עשידיי-טינ עסיוועג רַאפ ןטנעמורטסניא ענייז ןוא רַאטנעװ

 ,טייקנייר ןוא גנונעדרָא ןופ טרּפ ןיא רעטסומ ַא ןעוועג רעבָא זיא לָאטיּפש-ָאטעג

 סָאד תוביס עכלעוו ןגעוו טינ סייוו ךיא .סילדעס .א ר"ד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא

 - .עיצַאדיװקיל-ָאטעג רעד זיב טנעה עשידיי ןיא ןבילבעג זיא לָאטיּפש

 ןעגנולײטּפָאףליה עכיג ןוא -עירָאטַאלובמַא
 -עגפיונוצ םיריוטקָאד עשידיי עלַא ךיז ןבָאה ָאטעג ןופ גָאט ןטשרע ןיא ךיילג

 ןופ ביוהנָא םעד לביטש ןיילק ַא ןיא טעדנירגעג ןוא 6 סַאג-ןושַארטס ףיוא טלמַא

 םישדח עטשרע יד ,ףליה עשיניצידעמ ןבעגעג טָאה עכלעוו ,עירָאטַאלובמַאדָאטעג רעד

 ָאליק ַא ןעוו ,טיזיוו ַא לבור יירד ,ןזיירּפ עלַאמינימ ףיוא -- רעטעּפש ןוא ,טסיזמוא

 -קעװַא ןגעלפ 'עירָאטַאלובמַא רעד ןופ תוסנכה יד .לבור קיצפופ טסָאקעג טָאה טיורב

 ןעמונרַאפ עירָאטַאלובמַא-ָאטעג יד טָאה רעטעּפש .טַאר-ןדיי ןופ עסַאק רעד וצ ןייג

 רעדע  רַאפ ןטעניבַאק עלעיצעּפס טימ ,11:-9 סַאג-רעקצינדור ףיוא ןלַאז עייר עצ:ַאג ַא

 .םייה דעד ןיא עקנַארק-ָאטעג יד טכוזַאב ךיוא ןבָאה םיריוײקָאד יד .טײקנַארק

 רעד ןופ רעטייל רעד .ןעגנוצירּפשנייא ןריפסיוא ןגעלפ סרעטסעווש עייר עצנַאג ַא

 -ּפָא עקידנגלָאפ ןעוועג ןענעז ריא ןיא .ָאריּפַאש ןמלק ר"ד ןעוועג זיא עירָאטַאלובמַא

 ,טיוה ,ןרעױאזָאנ-זדלַאה ,ןוורענ ,עיגרוריכ ,ןעיורפ ,רעדניק ,עכעלרעניא :ןעגנולייט

 7 ,ןזילַאנַא עשימעכ ,ןעגטנער

 ואוו ,"ףליה עכיג, ענעפורעג ױזַא יד קיטעט ןעוועג זיא עירָאטַאלובמַא רעד ייב

 ןלַאפ עכעלגנירד עלַא ןיא .תעל-תעמ ןצנַאג ַא קיטעט ןעוועג ןענעז םיריוטקָאד יד

 וצ ןָא ךיילג ןפורסורַא ןענעק ןעמ טגעלפ ,גנודנואוורַאפ ,עקַאטַא ,טכַאמנָא ןופ

 דלַאב זיא סָאװ ,"ףליה רעכיג, רעד ןופ רָאטקָאד םעד ,עייר רעד ןיא ךיז ןביירשרַאפ

 ןסַאג יד ןיא ןייג וצ טכער טַאהעג טָאה רָאטקָאד רעקיזָאד רעד .הלוח םוצ ןעגנַאגעג

 טימ -- ירפ רעד ןיא ףניפ זיב ,טנוװָא ןיינ ןופ --- ןהעש-טכַאנ עטרעוורַאפ יד ןיא

 טרירַאּפערּפ לעיצעּפס ַא ןגָארט טגעלפ רע .טנַאה רעד ןיא ןרעטמַאל .עטלקנוטרַאפ ַא

  ,"ףליה עכיג, טפירשפיוא רעשידיי ןוא דוד-ןגמ ןטיור ַא טימ לטסעק-ןטנעמַאקידעמ

 יד ןופ םַארגַאיד םעד ףיוא טלגיּפשענּפָא ךיז טָאה ָאטעג ןיא עגַאל-ןעקנַארק יד

 לענש לָאצ-ןכוזַאב יד טגעלפ סעיצקַא יד ןופ געט יד ןיא :ןעגנוכוזַאב-עירָאטַאל:במַא

 :"ףליה רעכיג, רעד ןופ ןעגנופורסיורַא .לָאצ יד ןגייטש ןגעלפ ןגעקַאד ןוא ,ןלַאפ

 ,?סענילַאמ, יד ןיא ךיז ןטלַאהַאב םייב עטקידנואוורַאפ ,ןקַאטַא-ןוורענ ,עטשלחעג
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 סעיצַאמרַאפ עשיניצידעמ ערעדנַא

 קינייו ןײמעגלַא ןיא רימ זיא ייוצ רעמונ ָאטעג ןיא םיריױטקָאד יד ןגעוו

 רענעזעוועג רעד ןופ לַאקָאל ןיא עירָאטַאלובמַא ןַא ןפַאשעג ךיז טָאה ןטרָאד .טנַאקַאב

 ,רעטשטָאּפ .וו ר"ד ןענַאטשעג זיא עירָאטַאלובמַא רעד ןופ שארב .קעטָאילביב-ןושַארטס

 ,ןעגיובנעלענעצַאק עינָאס ר"ד ,שטיוװָאמולב ר"ד ,ןַאר .ג ר"ד :טעברַאעג טרָאד ןבָאה'ס

 .ןַאמזױה ר"ד

 ןגעלפ עכלעוו םיריױטקָאד עריא טַאהעג טָאה ָאדנַאמָאק-סטעברַא עדעי טעמכ

 ןרעקקירוצ ןוא ןטייהנייא יד טימ ןעמַאזוצ טעברַא רעד וצ ירפ רעד ןיא ןײגסױרַא

 ,ייז טימ ךיז

 ןרעסיוא ענליוו ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,"סילייק ,, ןקָאלב-סטעברַא יד

 ןבָאה ,ווָארַאטַאט-קָארָאס ,ַאקַאװַאלַאיב ,אשער ןרעגַאל עשידיי יד ךייא יװ ,ָאטעג

 .םיריױטקָאד ָאטעג רענליוו ןופ טקישעגוצ ןעמוקַאב

 עירָאטַאלובמַא רעד ייב גנולײ;ּפָאןטסיטנעד ַא ךיז ןפַאשעג ןבָאה ןטסיטנעד יד

 .עירָאטַארָאבַאל עשיטסיטנעד-שינכעק ַא ןוא

 סע .ָאטעג ןופ ןדנואוושרַאפ טעמכ טייל ערעטלע סלַא ןענעז סרעשדלעפ יד

 טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,ןשײנעמ עגנוי ,ןרַאטינַאס טכיש רעיינ ַא ןענַאטשטַיַא זיא

 .עיצקעפניזעד ייב ,לָאטיּפש ןיא ןטעברַא עשיניצידעמ-ספליה ייב

 שפנ-תריסמ טימ טפָא ןוא (תוירחא סיורג טימ ןבָאה סרעטסעוויע ןקנַארק יד

 רעייז קנַאד ַא ,ןעגנולעג זיא סָאמ רעסיורג ַא ןיא .טעברַא ערעווש רעייז טריפעגסיוא

 -עלקפיוא יד ןריפ וצ ךיוא יו ,ץומש ןוא גנוזיילרַאפ יד ןפמעקַאב וצ ,טעטױװיטקַא

 -סױרַא ייז ןבָאה טייקכעלטרעצ ןוא עביל ךס ַא .בוטש וצ בוטש ןופ טעברַא-סגנור

 .החגשה רעייז רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדניק יד וצ ןזיוועג

 ןטנעמורטסניא עשיניצידעמ ,ןטנעמאקידעמ

 סע .תואופר עטסרַאטנעמעלע יד ןיא לגנַאמ רעסיורג ַא טריּפשעג ךיז טָאה סע

 ןכַאמ ןלָאז ןקייטּפַא עשירַא יד זַא ,טכַאמ רעשטייד רעד דצמ טרעוורַאפ ןעוועג זיא

 -רעטנוא ןַא ףיוא עקנַארק עשירַא רַאפ וליפא רעדָא ,עקנַארק עשידיי רַאפ ןטּפעצער

 טגעלפ'ס ןעוו ,ןטייקנַארק עקידנעָארד-סנבעל ןיא .רָאטקָאד ןשידיי ַא ןופ טפירש

 עשידיי יד ןגעלפ ,דניק קידנברַאטש ַא רַאפ םורעס-טירעטפיד ,לשמל ,ןלעפסיוא

 רעכעלטסירק ַא ןיא ןפיולניײרַא ,סעטַאל יד ןפרַאווּפָארַא ,ןבעל סָאד ןריקיזיר סעמַאמ

 .ןופ ןעמָאנ ןשלַאפ ןטכַארטעגסיױא ןַא טימ ןבירשעגרעטנוא ,טּפעצער ַא טימ ,קיײטּפַא

 ןגעלפ ןקיײטּפַא עכעלטסירק עקינייא .שידיי טינ טגנילק סָאװ ,ןעמָאנ ַא ,רָאטקָאד ַא

 -יסלַאפ יד ףיוא תואופר עקיטיונ יד ןבעגסױרַא ןוא קידנעייטשרַאפ טינ ןכַאמ ךיז

 .ןטּפעצער עטריציפ

 טניואוועג טָאה רעכלעוו ,ןייטשניבור ןַאמ ןעגנוי ַא טימ לַאפ ַא טנַאקַאב זיא רימ

 ןוא ,עטַאל ַא ןָא ,לַאגעלמוא טעבנגעגסױרַא ךיז טָאה ןוא 15 סַאג"ןושַארטס ףיוא

 ,(קײטּפַא סקינשזָאּפַאס ענעזעוועג) ָאטעג ןופ קייטּפַא רעטסנָאנ רעד ןיא ןעגנַאגעג

 -קעלפ ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא עכלעוו ,רעטסעווש ןייז רַאפ האופר יא ןגירק וצ ידכב

 רע זיא ,טנַאה רעד ןיא האופר רעד טימ קיײטּפַא רעד ןופ קידנעײגסױרַא .סופיט

 טינ ןיוש רעמ זיא ןוא עטַאל ַא ןָא ןייג ןרַאפ טײלדָאּפַאטסעג ןופ ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ

 .ןעמוקעגקירוצ
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 עא יע ראק עי יב ר יש.

 -עדיוב יד רעביא ןעגנַאגעג םיריוטקָאד יד ןענעז ָאטעג ןופ געט עטשרע יד ןיא

 ענעזָאלעגרעביא טלמַאזעגפיונוצ ןוא ןענָאיַאר-תוברוח ןופ ןרעמיצ ענעזָאלרַאפ ,רעמ

 עצנַאג ַא .עלרַאמ ,ןשזַאדנַאב ,עטַאװ ,ןטעלבַאט ,סנּפָארט-ןַאירעלַאװ ,דָאי ךעלשעלפ

 ערעייז הנתמ סלַא קיליוװיירפ ןבעגעג ןבָאה ,ןדיי םתס ךיוא יו םיריוטקָאד עייר

 ןוא ָאטעג ןיא טכַארבעגטימ ךיז טימ ןבָאה ייז עכלעוו ,ןטַארַאּפערּפ עשיניצידעמ

 יד זיא רעטעּפש .עקנַארק רַאפ תואופר עטסיזמוא ןלייטוצסיוא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ

 יד ןרָאװעג ,עקנַארק עריא רָאנ טנידַאב רעירפ טָאה סָאװ ,לָאטיּפש ןופ קיײטּפַא

 .ָאטעג ןצנַאג ןופ קייטּפַא

 ןרעסיוא ןרעװ טפיוקעג ןגעלפ סעיצַאניבמָאק ןוא ןלַאפנייא ענעדישרַאפ טימ

 וױ:ַאיציניא רעקרַאטש טימ ט'כייצעגסיוא ךיז טָאה ייברעד .ןטנעמַאקידעמ ָאטעֶג

 ןבָאה רעטעּפש ךָאנ .(רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןברָאטשעג) ילסעשט רעקייטּפַא רעד

 -ּפַא יד ןיא ןטנעמַאקידעמ ןענעבנג וצ רעטעברַא עשידיי עייר עצנַאג ַא ןבױהעגנָא

 טעברַאעג ןבָאה ייז ואוו) ןטערַאזַאל-סגירק ןופ רעדָא "ץיירק ןטיור ןשטייד, ןופ ןקייט

 -נערב ןוא (המודכו ןעמיור ,ןשַאװ ,ץלָאה ןקַאה :יװ ,ןטעברַא עשיזיפ ענעדישרַאפ ייב

 ."קרַאמ ןצרַאװש, ןופ ןזיירּפ רַאפ עכנַאמ ןוא טסיזמוא -- עכנַאמ ,ָאטעג ןיא ןעג

 ןטנעמורטסניא ןוא ןטנעמַאקידעמיַאטעג

 ןריצודָארּפ ןײלַא לָאז ָאטעג רעד זַא ,טייקידנעוװטיונ יד ןענַאטשטנַא זיא סע

 השמ ר"ד טסינרעטניא רענליוו ןטנַאקַאב ןופ וויטַאיציניא רעד טיול .ןעלטימ-לייה

 -ב"-ןימַאטיװ ןלָאצ ערעסערג ןיא ןטעברַאוצסיױא ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,שטיווָאשרעג

 ןופ םרָאפ ןיא ןווייה-ריב ןופ ןטַארַאּפערּפ

 ,טיורב ףיוא ןרימש ךיז טזָאל רעכלעוו ,םערק-ןענימַאטיװ (

 .םעט-ריב ַא טימ קנַארטעג-ןענימַאטיװ 2

 .רעדניק רַאפ לעיצעּפס ,קנַארטעג-ןענימַאטיװ ןקידנסיז ַא 6

 -ָאבַאל-ןענימַאטיװ רעלעיצעּפס ַא ןיא ןרעוו טריצירבַאפ ןגעלפ ןענימַאטיװ יד

 עכלעוו ,ןלַאפּפָא-עיצקודָארּפ ןוא ןעגנוטעברַאסיוא-ייב ערעייז ,ןווייה-ריב ןופ עירָאטַאר

 רעד ןיא ןרעװ טפױקעגּפָא םי:פוא עלַאגעלמוא ןוא עלַאגעל ענעדישרַאפ ףַוא טגעלפ

 -פיוא-רעדניק רעד ןיא סעיצַאװרעסבָא יד .ענליוו ןיא ןעּפָאש קירבַאפ-ריב רעשירַא

 -ַאטױװ-ָאטעג יד זַא ,ןזיוװַאב ןבָאה רעטנעצ-ןשיניצידעמ-לוש ןופ גנולײטּפָא סטכיז

 ןעלקנורופ ףיוא עקנַארק יד רַאפ ןטַאטלוזער עוויטיזָאּפ טכַארבעג ןבָאה ב ןענימ

 -ירבַאפ וצ ןווורּפ ןרָאװעג טכַאמעג ךיוא ןענעז סע .ןעגנוטישסיוא-טיוה ערעדנַא ןוא

 ."ד? ןענימַאטיװ ןריצ

 עלעיצעּפס ןיא ייז ןביירעצ ןוא שיילפ שידרעפ ןופ רענייב ןענערברַאפ ךרוד

 עכלעוו ,רָאפסָאפ ןוא םויצלַאק ןופ עיצקודָארּפ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה --- ןעלסייטש

 -וצ טשימעג רעדָא ,םרָאפ רענייר ןיא רעדניק רַאפ ןרעוו ןבעגעג לעיצעּפס ןגעלפ

 רעדניק ןֹוא סרעטומ .ב ןימַאטיװ ןטנָאמרעד:ביוא םעד ןֹופ רעדופ ַא טימ ןעמַאז

 -ןליוק ןרָאװעג טריצודָארּפ זיא סע ."ןיטַאפסַאפ-ָאטעג, ןבעגעג ןעמָאנ ַא סע ןבָאה

 רעד תעשב -- "דָאי-יד-לאס; טַארַאּפערּפ-דָאי רעלעיצעּפס ַא .(ןָאברַאק) רעוולוּפ

 עטריזירַאדנַאטס עקיטרַאפ סמוטנַאװק ערעסערג ךיוא יוװ ,עימעדיּפע-ַאמורטס-רעדניק

 ןטנעמַאקידעמ עזָארָאלָאד-יטנַא ,עשיטַאמװער יטנַא ,עשיגלַארװענ-יטנַא ןופ ןעגנושימ

 ןדעי רַאפ לָאז ןעמ ידכב ,טײקרַאטש רעייז טיול ,ןזָאד עטרילומרָאפ לעיצעּפס ןיא
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 ןעמ קַאב ןענעק לָאז יע רָאנ ,ןטנעמַאקידעמ ןייק ןטיירגוצ ;פרַאד טינ טנעיצַאּפ

 .קיטרַאפ ךיילג

 ןטיױל ,ןעמ טָאה ,ָאטעג ןיא ןרעגנַאװש וצ רעוורַאפ ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 ןופ) ןריצודָארּפ וצ ןביוהעגנָא ,טוהרעגניפ ר"ד גָאלָאקעניג ןטנַאקַאב ןופ טקעיָארּפ

 -רעבעג רעד ןופ לזלעה םעד רַאּכ ןצונַאב וצ ףיוא "ןרוטּפַאק, (עסַאמ רעלעיצעּפס ַא

 .טפַאשרעגנַאװש ןופ יורפ יד ןטיהרַאפ וצ ידכב ,רעטומ

 רָאטקָאד רעדעי .ןטנעמורטסניא עשיניצידעמ ןופ קחוד רעסיורג ַא ןעוועג זיא סע

 -ןצירּפש ,טַאיַאּפַאארעה ַא יװ ,ןטנעמורטסניא לסיב ַא ןעמונעגטימ ךיז טימ טָאה

 ןרַאפ ןופ ךָאנ ןבילבעגרעביא ןטנעמורטסניא עסיוועג ןענעז לָאטיּפש ןיא .ןעלדָאנ

 גנוטייל רעד רעטנוא ןטַאטשרַאװ עשינכעט יד .קיניײװ וצ ןעוועג רעבָא זיא סָאד ,ָאטעג

 ,םילכ-ירבש ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ןוא טעברַאעגסיוא ןבָאה ,סוקרַאמ רעינעשזניא ןופ

 -ַאזילירעטס .ןגָאװ עשיניצידעמ ענעדישרַאפ ,המודכו ץלָאה ןופ ,ךעלב ךעלקיטש

 .ערַאּפ ןזָאל וצ ןטנעמורטסניא ,ןרָאט

 רַאפ לטימ-שַאו ַא טריצודָארּפ ןוא ,טריטסיזקע טָאה עירָאטַארָאבַאל עשימעכ ַא

 -ןגילפ ןוא (רענייב-דרעפ ןוּכ) ףייז ,(לּכָאטרַאק ןופ) לַאמכָארק ,(שַא ןופ טכַאמעג) שעוו

 .ריּפַאּפ

 ַאקסנָארווַאג-דַאבַאש עזָאר ריד

2 -- 1943 
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 טכיזפיוא רעדניק
 ' ץלַא רַאפ עביל ןוא גרָאז ןופ םעלבָארּפ ַא ןעװעג זיא ָאטעג ןיא דניק סָאד

 .לֵא יד ךיז טָאה ,םוקמוא ןופ םינקז יד ןטיהרַאפ קידנענעק שינ .רעניוװנײא-ָאטעג
 ,דניק ןפיוא טרירטנעצנָאק טײקמַאזקרעמפיוא עניימעג

 יש
 ץזָאר ר"ד טריפעגנָא טָאה רעטלעילוש ןזיב רעדניק ףיוא טכיזפיוא רעד םימ

 יב ןוא ,ןיינשלעקניפ רַאזַאל ר"ד ןופ ףליהטימ ןוויטקַא ייב ,ַאקסנָארוװַאג-דַאבַאש
 .ןָאסלעגײפ .פ ר"ד ןוא טנעמַאגרעּפ-קלַא .ר ר"ד ןופ סעברַאטימ רעד

 רָאי ןביז ןופ רעדניק עלַא ןבירשרַאפ ןעוועג ןענעז עיצַאטלוסנָאק-רעדניק ןיא
 טָאה ןעמ רעכלעוו טיול ,עטרַאק-לטימסנבעל עלעיצעּפס ַא טַאהעג טרָאד ןבָאה יז .ןָא
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 אב גיב = ,5 די

 טגעלפ ָאד .דנַאטשוצ-טנוזעג ןוא רעטלע ןופ קיגנעהַּפָא ,ךלימ ןוא ןטקודָארּפ ןעמוקַאב

 -יטנַא ןריפכרוד ,ןּפמָאל-ץרַאװק טימ ןלַארטשַאב קָאּפ רעדניק יד ןלעטש ןעמ
 -רעדניק םייב .ןכוזרעטנוא ןוא ןגעוו שידָאירעּפ ,ןעגנוצירּפשניא עשיטירעטפיד

 ,םימותי רַאפ טַאנרעטניא ןַא סַאג-לָאטיּפש ףיוא !טריטסיזקע טָאה רעטנעצ-סטכיזפיוא
 ןעמונעגפיונוצ ןענעז רעדניק יד .רַאנָאּפ ןייק טריפעגסױורַא טָאה ןעמ ןרעטלע סנעמעוו

 -סעיצקַא יד ךָאנ רעזייה ענעזָאלרַאפ ןיא רעדָא לָאטיּפש ןשידיי ןיא רעדָא ןרָאװעג

 טַאהעג ָאד ןבָאה טײקמַאזיורג רעשטייד רעד ןופ תובצמ עקידעבעל ,סנטָאש-רעדניק

 יד רַאפ .ףליה עשיניצידעמ ןוא גנוזייּפש עטוג ,גנַאגמוא ןלופגרָאז ,םייה רעייז

 ןיא טעברַא רעד ףיוא ןײגקעװַא ןזומ ןגעלפ סע ןרעטלע סנעמעוו ,רעדניק עניילק

 זיא ,ָאטעג ןופ למוט ןיא ,רקפה ףיוא ייז קידנזָאלרעביא ,סָאדנַאמָאק עשטייד יד

 ןעמוקַאב ןגעלפ רעדניק יד ואוו ,סַאג-ןושַארטס ףיוא ,םייה-גָאט ַא ןרָאװעג ןפַאשעג

 םעד ןיא .ןרעטלע יד ןופ ןעמוקמייהַא ןזיב ןליּפש ךיז ןוא ףליה עשיניצידעמ ,ןסע

 רעדניק ןעמוק ןגעלפ סע ואוו ,ךיק ַא קיטעט ןעוועג זיא רעטנעצ-טכיזפיוא-רעדניק

 רָאג יד ןופ טּפיוהרעביא ,סרערעל יד ןופ גנוטיײלגַאב רעד רעטנוא ןסע ךעלגעט

 סע ואוו טקנוּפ רעלעיצעּפס ַא טריטסיזקע ָאד טָאה סע .ןרעטלע עכעלגעמרַאפמוא

 ןיא ךלימ יד ןריפניירַא םייב .רעדניק .עניילק יד רַאּפ ךלימ ןרעװ טלייטרַאפ טגעלפ

 -סיױרַא יקסנָארװַאג-דַאבַאש ר"ד יד טָאה ,ןגעוו עלַאגעלמוא ענעדישרַאפ ףייא ָאטעג

 דַארַאב-רעטוח ַא ָאד ןעװעג ךיוא זיא סע .וויטַאיציניא ןוא עיגרענע ךס ַא ןזיוועג

 ,םינינע עלַא ןיא סרעטומ רַאפ תוצע ןרָאװעג ןבעגעג ןענעז סע ואוו ,עלעטש-גנוט

 - .גנואיצרעד ןוא טפַאשרעטומ ,טפַאשרעגנַאװש עגונ ןענעז סָאװ

 -רעדניק עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ַאקסנָארװַאג-דַאבַאש עזָאר ר"ד

 ןירעלעברַאטימ ,"זאט-עזָא ןופ ןירעיובטימ ,ןירָאטקָאד-לוש ,ענליוו ןיא םיריוטקָאד

 ."טנוזעג-סקלָאפ/, ןופ

 טָאה רע ואוו ,ענווָאק ןופ ענליוו ןייק ןעמוקעג זיא ןייטשלעקניפ רַאזַאל ר"ד

 -סטפַאשנסיוװ ןוא רעוט-?עזָאא ,רָאטקָאד-סקלָאפ רעשידיי ַא סלַא ןעוועג םש הנוק ךיז

 .ןַאמ

 - רעטנעצ:רעשיניצידעמ-לוש

 רעטלע-לוש ןיא טנגוי רעד רעביא טכיזפיוא

 ןביז ןופ רעטלע-לוש ןיא טנגוי רעד רעביא טכיזפיוא עשינעיגיה-רַאטינַאס יד

 חטש-סטייקיטעט ןייז .רעטנעצ-רעשיניצידעמ-לוש רעד טַאהעג טָאה ,רָאי ןצכעז זיב

 -רעדניק ערעייז ןוא יירד ,ייווצ ,סנייא רעמונ ןלוש-סקלָאפ יד ןעמונעגמורַא טָאה

 רעמונ ןלוש עזעיגילער יד ,ןסרוק עשינכעט יד ,ןסרוק עלַאיזַאנמיג יד ,רענטרעג

 ,"םידלי; טַאנרעטניא ,םידלי עדַאגירב-טרָאּפסנַארט ,הנטק הבישי ,ייווצ ןוא סנייא

 ,ןטַאטשרַאװ-רעדניק ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז סע ןעוו ,רעטעּפש ."תודלי, טַאנרעטניא

 -כעט :יד ןענופעג ךיוא רעטנעצ ןשיניצידעמ-לוש ןופ טכיזפיוא ןרעטנוא ךיז ןבָאה

 -יירעקירטש ,-יורטש ,-סעקילַאװ ,-יירעדניבנייא ,-יירעסיגנייטש ,-יירעדיינש ,-עשינ

 ןשיניצידעמ-לוש ןופ טכיזפיוא ןרעטנוא ןענַאטשעג ןענעז ןײמעגלַא ןיא .ןטַאטשרַאװ

 -ידעמ-לוש ןופ רעריפנָא רעד .רעטלע-לוש ןיא רעדניק טנזיוט יירד רעביא רעטנעצ

 ,תורוש יד ןופ רבחמ רעד ןעוועג זיא רעטנעצ ןשיניצ
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 ענליוו-אטענ
 רעטנעצ .דעמ-לוש

 ןוא רעדנרעל רעד ןופ טנוזעג סאד טכאוואכ
 אטענ ןיִא טננוי ועדנטעכרוא

 רעטנעצ .דעמ- לוש ןופ- עמַארגַאיד

 .1949 ענליװ-ָאמעג ןיא תנפצ דנוק ןכרוד טנּכוװצעג

 יד ןיא ןוא ןטַאטשרַאוװ-רעדניק יד טלעטשעגרָאפ ןענעז .ןזיירק עסיורג יד ןיא

 .ָאטעג ןופ ןטלַאטשנַא-רעל יד ןויירק .עניילק



 טנוזעג סָאד ןכַאװַאב :ןזעוועג ןענעז רעטנעצ ןשיניצידעמ-לוש ןופ ןבַאגפיוא יד

 -נָא ןופ ןטייקכעלגעמ-ָאטעג עשיפיצעּפס ןופ ןטיהרַאפ ןוא טנגוי-לוש רעד ןופ

 -רעל זיא טינ ןכלעוו ַא ןיא ןעמוקנָא ןרַאפ דניק סעדעי .ןטײקנַארק עקידנקעטש'

 -יצידעמ-לוש ןכרוד ןרעװ טכוזרעטנוא רעירפ ןזומ טגעלפ ,טלַאטשנַא-ךַאפ רעדָא

 סע זיא יצ רעדָא ,טײקנַארק עקידנקעטשנָא ןייק טינ טע טָאה יצ ,רָאטקָאד ןשינ

 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא טינ זיא דניק ןייק .ךעלסינדזייל ןוא זייל ןופ רעגער? ןייק טינ

 ןשיניצידעמ-לוש ןופ שינעביולרעד רעכעלטפירש ַא ןָא טלַאטשנַא-ךַאפ רעדָא -לוש ַא

 םָאקלופ ןייז טזומעג דניק סָאד טָאה ןעמוקַאב וצ שינעביולרעד ַאזַא ידכב .רעטנעצ

 ךעלגניי' -- טקנוּפיזָאלכרוד ןרַאטינַאס ןיא ןדָאבעג ,(ןרעיוא ,םינּפ ,רעּפרעק) ןייר

 ןָא ןוא ךעלסינ-זייל זָא ןוא זייל ןָא ,ןריושעג ץרוק -- ךעלדיימ ,ןריושעג טענ --

 -ליש ןופ טעברַא רעד ןיא .ןטַײקנַארק עקידנקעטשנָא זיא טינ עכלעוו ןופ םי:מס

 -דַאבַאש ר"ד ,רַאזַאל ןײטשּפע ר"ד ןפלָאהעגטימ ךס ַא ןבָאה רעטנעצ ןשיניצידעמ

 יד ךיוא יו ,ןייטשנרעב ר"ד ,רענדָאלָאק ר"ד ,רַאזַאל ןייטשלעקניפ ר"ד ,יקסנָארװַאג

 -כעט ףיוא ןעמוקנָא ןרַאפ .גרעבסליכ ןוא ןָאסלעק ,לטייט -- סרעטסעווש-ןעקנַארק

 -ידעמ-לוש ןופ ןעגנערב ןזומ דניק סָאד טגעלפ ןטַאטשרַאװ ןיא רעדָא ןטעברַא עשינ

 ןעמונעגנָא ןעק סע ךַאפ ןכלעוו וצ גנוקיטעטשַאב-עיצַאקיפילַאװק ַא רעטנעצ ןשיניצ

 ךיוא זיא רעטעּפש .גנורענרעד-בָאגוצ ןעמוקַאב ןבָאה רעדניק ערעכַאװש .ןרעוו

 ןטייצ עסיוועג זַא ,ױזַא ,רעטלע-לוש ןופ רעדניק יד רַאפ ךלימ ןרָאװעג טריפעגניירַא

 .ךעלגעט ךלימ זָאלג ַא ןעמוקַאב ןענעק ָאטעג ןיא דניק-לוש סעדעי טגעלפ

 מסרעסיוא ןַא זוא סָאד - - רעדנוק יד ןופ טנוזעג םעד ןופ ןכַאװַאב ןוא ןביוה סָאד
 יד ןּה ,ןטלַאמשנא עש'יניצידעמ יד ןה ןריפערעטניא ףרַאד רעכלעוו ,םעלבָארּפ רעקיטּכיוו
 זיא סָאד ,רעדניק יד ל"ווו ,טפַאשלעזעג-ָאטעג עצנַאג יד ןה ,ןרעטלע יד ןה ,טפַאשרערעל
 עכלעוו ,געט ערעסעב יד ןיא גנובעלפיוא-רעדיוו ףיוא גנונּפָאה-סקלָאּפ עקיצנייא רעזנוא
 .ןעמוקנָא ייז רַאפ ןלעוו

 ןופ סיורַא לָאז טנגוי 'יד זַא ,ליצ רעסיורט ןייא ןייז זנוא רַאפ ףרַאד סעלַא ץַארט
 רָאנ ,עטלּפירקרַאפ ןוא ענעכָארבוצ ,עקנַארק ןייק טינ -- טפנוקוצ רעקיטכיל רעד וצ ָאטעג
 .עטנוזעג קיטסויג ןוא שוויפ ַא

 ךופ "דנַאטשוצטנוזעג ןייז ןוא ָאטעג זי דניקלוש -סָאד , לקיטרַא םנופ טרָאװסולש)

 (1045 ינוי 14 רעמונ טנוזעג-סקלָאפ .יקצעשזראווד .מ ר"ד
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 יד ןכוזַאב םעד תעשב ןה ,ןרַאפ ןה ,רעדניק יד ןרעש עקיסעמסגנַאװצ סָאד

 םייב .רעדניק יד ןופ טייקנייר רעקרַאטש ַא וצ טכַארבעג טָאה ,ןטלַאטשנַא-לוש

 רעדניק עטקיזײלרַאפ לָאצ יד טָאה טייקיטעט רעשיניצידעמ-לוש רעד ןופ בױהנָא

 -עגּפָארַא לָאצ יד זיא םישדח עקינייא ןופ ךשמ ןיא .טנעצָארּפ קיצכַא טכַאמעגסיוא

 ַא סנייא זיב סנייא ףיוא ןטלַאהעג ךיז יז טָאה רעטעּפש ןוא טנעצָארּפ ריפ זיב ןלַאפ

 ,טנעצָארּפ בלַאה

 יטלסינרַאפ-זייל ןוא טקיזיילרַאפ רעקיניײװ קידנטַידַאב ןעוועג ןענעז רעדניק-לוש יד

 .ָאטעג ןרַאפ ןלוש-סקלָאפ רענליוו יד ןיא רעדניק-לוש יד יו רענייר ךיוא יו

 םעד טײקיטעט-טּפיױה ןַייז טעמדיוװעג טָאה רעטנעצ רעשיניצידעמ-לוש רעד

 יד קידנסילש ,ןכיײקנַארק עקידנקעטשנָא ןוא רעדניק יד ןופ גנוזיילרַאפ ןגעק ףמַאק

 ןעגנוצירּפשניײא עקידנטיהרַאפ קידנכַאמ ןוא סעימעדיּפע תעשב ןלוש
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 ,המודכו ןעגנופמיא ,ןלוש ןופ גנוסילש ,ָאטעג ןיא עימעדיּפע ןַא ןופ לַאפ ןדעי ייב

 רעדניק יד .רעדניק ןוא ןרעײלע יד רַאפ ןטַארעפער זנוא ךרוד ןרעוו ןטלַאהעג ןגעלפ

 -רעדיוו ךיז ןכַאמ טימרעד ידכ ,ןעגנוצירּפשנייא עקיליוויירפ וצ ןרעוו ןפורעג ןגעלפ

 ןַאד ."ןטייצ ערעסעב וצ ןבעלרעד ןענעק, ןוא ןטייקנַארק ןגעק קיאעפסדנַאטש

 ןוא ,ןפמיא קיליוויירפ ךיז ליוו רעדניק יד ןופ רעװ :גנומיטשּפָא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא

 עלַא .טייקיליוויירפ עק;טנעצָארּפ טרעדנוה ַא ןייז טגעלפ טַאטלוזער סלַא ?טינ רעוו

 - ,ןבעלרעד ןענעק וצ ידכ ,ןוט ץלַא ןליוו רעדניק

 ןוא סואוואפ ףיוא עקנַארק ןופ לָאצ עסיורג יד ןעקנעדעג עכבלעוו עלַא יד
 ט ןלעוו ,המחלמ טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ רעדניק עשידיי יד ייב םאכארט
 -רעל עלַא ןיא ָאטינ ווא גָאט וצ טנייה זַא ,העידי יד ןעמענפיוא סערעטניא
 ,םאכארט ןוא סואוואפ ןופ לַאפ ןייא ןייק ָאמעג ןופ ןטלַאמשנא

 -ןצטנוזעג ןייז ןוא ָאמעג ןיא דניקלוש סָאד ; לקיטרַא םנ ופ גוצסיוא)
 .(1048 ינוי ,ענליװ-ָאטעג ,14 רעמונ "טנוזעגסקלָאפ , ,דנַאטש

 יש

 רעטנעצ ןשיניצידעמ-לוש ןופ םיבוט-םוי-רעדניק

 טנדרָאעגנייא זיא רעטנעצ ןשיניצידעמ-לוש ןופ ץנעטסיזקע ןופ גָאט-רָאי םוצ

 -ןענימַאטיװ רעדניק יד טלייטעג טָאה ןעמ .בוט-םוי-רעדניק ַא םיא ךרוד ןרָאװעג

 טנעןלעגלָאפ ,רעדליב ןוא ןלעבַאט ענעגייא טיירגעגוצ ןבָאה רעדניק יד .ןקנַארטעג

 .ןעגנופַאש-טסבלעז

 -ַאּפָארּפ ןיא רעטנעצ ןשיניצידעמ-לוש םעד ןפלעהטימ קידנלעװ ,סרערעל יד/

 -רָאפ-רעדניק עלעיצעּפס ַא טנדרָאעגנייא ןבָאה ,טייקנייר ןוא ענעיגיה ןופ עדנַאג

 ,ךֹוטנַאה, ןופ טעלַאב ןוא קיזומ ,רעדיל טימ (רענייר ַא ייז) "טכוצ ַא יז, גנולעטש

 ."לגענ ןופ לרעש ןוא ןקיטפוד עלעפייז ,ןכַאז ןופ לטשרעב ,ןייצ ןופ לטשרעב

 ןריצַאּפשידלַאװ

 -רעדניק טכַאמ רעשטייד רעד ךרוד ןרָאװעג טביולרעד ןענעז 1942 רעמוז ןיא

 רעד רעט:וא ןעמוקרָאפ ןגעלפ ייז .ָאטעג ןרעסיוא ,דלַאװו רעטערקַאז ןיא ןריצַאּפש

 -סױרַא טגעלפ ןריצַאּפש סָאד .סרעטסעווש-ןעקנַארק ןוא סרערעל ןופ גנוטײלגַאב

 ןייטש ןגעלפ ןרעטלע יד .רעדניק יד ןוא סרערעל יד ייב םזַאיזוטנע ןסיורג ַא ןפור

 1943 רעמוז ןיא .ןעמוקעגקירוצ ןענעז רעדניק יד ןענַאװ זיב ןטרַאװ ןוא רעיוט םייב

 סע ,טרַאװרעד ןַאד טָאה ןעמ :ןעמוקעגרָאפ טינ רעמ ןיוש ןריצַאּפש עכלעזַא ןענעז

 .ןעגנוריפסיורַא-רעדניק ןעמוקרָאפ ןלַאז

 רעטנעצ רעשיניצירעמ-לוש רעד ןוא רעדניק יד

 ןענעיילרָאפ רעטנעצ ןשיניצידעמ-לוש ןיא ןעמוקעג טּפָא ןענעז רעדניק יד

 רָאי ַא ,סמאב ןועמש ,רעטכיד רעגנוי רעטבַאגַאב רעייז ַא ייז ןשיווצ) רעדיל ערעייז

 .לוש רעד .תורצ ערעייז ןלייצרעדסיוא -- ערעדנַא .(?ואו רע טבעל -- ףלעווצ

 ןוא טעטימָאק-ספליה רענליוו ןיא ןרינעוװרעטניא טגעלפ רעטנעצ רעשיניצידעמ
-' 
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 ,ךיש ,רעדניק עכעלגעמרַאפמוא יד רַאפ ןגירק ןוא גנוגּרָאזרַאפ רעלַאיצָאס רעד ןיא

 -ּפָא רעייז ךס ַא ןעװעג ןענעז רעדניק עזעיגילער יד ןשיווצ .םידגב ןוא סעּפמולק

 .דרעפ ןופ שיײלפ-ָאטעג סָאד ןסע טלָאװעג טינ ןפוא םושב ןבָאה ייז .עטכַאװשעג

 רעדניק ערעכַאװש יד רעטנעצ ןשיניצידעמ-לוש ןיא ןקישוצ ןגעלפ סרערעל ערעייז

 רעד ןוא רעד זיב זַא ,לטעצ ןשיניצידעמ ַא ןעמוקַאב ןגעלכ ייז ןוא גנוכוזרעטנוא וצ

 יד טקריװַאב םידמלמ יד ןבָאה ןַאד .דרעפ ןופ שיילפ-ָאטעג סָאד ןסע ייז ןגעמ עטַאד

 רעשינכעט רעד ןופ רעדניק יד .גנונעדרָארַאפ עשיניצידעמ יד ןריפוצסיוא רעדניק

 ןוא רעטנעצ ןשיניצידעמ-לֹוש ןופ טעב'רַא רעד ןופ ןעמַארגַאיד טכַאמעג ןבָאה לוש

 תנפצ דניק םעד ןופ ןעמַארגַאיד עקיזָאד יד ןופ רענייא) .טנעוו יד טימרעד טציּפַאב

 ,(טריצודָארּפער ָאד טרעוו

 ַאמורטס-רעדניק עשימעדיּפע יד

 קיטסיטַאטס

 ץטרעסערגרַאפ ןופ גנוניישרעד-ןסַאמ ַא ןזיװַאב םיצולּפ ךיז טָאה ָאטעג ןיא

 רעדניק ייב ןה ןרָאװעג טריטָאנ קיטייצכיילג זיא גנוניישרעד עקיזָאד יד .ןזירד-דליש

 ַא ןעמונעגנָא טָאה גנוניישרעד יד .רעטלע-לוש ןיא רעדניק ייב ןה ,רָאי ןביז זיב

 רעד ייב עדָאטעמ ןוא קיטַאמעטסיס ַא ןריפוצניירַא ידכב .עימעדיּפע ןַא ןופ םרָאפ
 ַא טריפעגנייא רימ ןבָאה ,רעטנעצ ןשיניצידעמ-לוש ןיא רעדניק ןופ גנוכוזרעטנוא

 :טײהקנַארק רעד ןופ טײקרַאטש רעד טיול ,רוטַאלקנעמָאנ

 .טײקנַארק רעד ןופ ןעידַאטס ענעדישרַאפ -- ,3 ס ,2 ס ,1 ס ,(טנוזעג) 0 ס

 -לוש רעד ייב ןעגנַאגרעד עימעדיּפע-ַאמורטס יד זיא 1943-1942 רעטניוו ןיא
 -- 3 ס 2 ס 1 ס ;טנעצָארּפ קיצנַאװצ ןוא ףניפ -- 0 ס ןופ הגרדמ ַא וצ טנגוי

 ןיא רעדניק טנעצָארּפ קיצביז ןוא ףניפ זַא ,טסייה סָאד .טנעצָארּפ קיצביז ןוא ףניפ

 ,טײקנַארקדַאמורטס טַאהעג ןבָאה 'רעטלע-לוש

 .ַאמורטפ"רעדניק רעד ןגעװ עיסוקסיד עכעלטּפַאשנסיװ יד

 רעד ףיוא ?ָאטעג ןיא טײקנַארקדַאמורטס רעד ןיפ הביס יד ןעוועג זיא סָאװ
 עשיניצידעמ יד ןיא עיסוקסיד עטיירב רעייז ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה עגַארפ רעקיזָאד

 עימעדיּפע-ַאמורטס יד :עזעט רעד טימ סױרַא זיא ןייטשלעקניפ רַאזַאל ר"ד .ןזיירק
 ןלעפ סע סָאװ ,םעד בילוצ ,לגנַאמ-דָאי ךרוד ןרָאװעג ןפורעגסױרַא זיא ָאטעג/ ןיא
 .(המודכו ןסנירג ,שיפ טלעפיס) ָאטעג ןופ גנוזיּפשַאב רעד ןיא דָאי תומכ עקירעהעג
 -ָארּפ עקיסעמסגנַאווצ ַא ןריפוצניירַא ןגָאלשעגרָאפ ןייטשלעקניפ ר"ד טָאה רעבירעד

 רעד רעטנוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעדניק עלַא ייב דָאי טימ עיּפַארעט ןוא עיסקַאליפ

 -דָאי יד .רעטנעצ ןשיניצידעמ-לוש ןופ ןה ןוא טכיזפיוא-רעדניק ןופ ןה ,עלָארטנָאק

 .שירָאטַאגילבָא םידומיל יד תעשב ןלוש יד ןיא ןרעוו ןבעגעג ייז ןלָאז ןעניצידעמ

 ךָאנ זיא ָאטעג ןיא ַאמורטס-רעדניק רעד ןופ הביס יד :ןעוועג זיא רימ ןופ עזעט יד

 עשידיי ייב (עילאוו) ַאמורטס רעטרעסערגרַאפ ןופ ןלַאפ טריטָאנ ןענעז סע .רָאלק טינ

 סע .ןטסירק ייב ךיז ןטלַאהַאבסיוא ןוא טרענרעד טוג ךיז ןבָא! עכלעוו רעדניק

 ךיוא זיא ָאטעג ןרעסיוא רעדניק עכעלטסירק ייב זַא ,תועידי עיו:עג ָאד ךיוא ןענעז
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 רעבירעד ךיז ןענעק סַאמורטס יד .סַאמורטס לָאצ ערעסערג ַא ןרָאװעג טנכייצרַאפ
 ןפורעגסױרַא ןעק יז .סַאמורטס-המחלמ ךיוא רָאנ ,סַאמורטס-ָאטעג רָאנ טינ ןפורנָא
 ןעגנוגנידַאב ערַאטינַאס ,(ןעגנובעלרעביא-המחלמ) ןטנעמָאמ עשיכיסּפ ךרוד ןרעוו
 רעד וצ ןטערטוצ רעבירעד זומ ןעמ .תוביס עלַאנָאמרָאה ןוא (ןעגנוצייר-ביוטש)
 ןליבַאל םעד ייב רקיעב ,טכיזרָאפ רעסיורג ַא טימ עיּפַארעט ןוא קיטקַאליּפָארּפ

 רעד ןופ הפוקת-סטייקפייר רעד ןיא לעיצעּפס ןוא רעדניק-ָאטעג יד ןופ םזינַאגרָא

 זיא סע ,לַאמרָאנ יו רעירפ ָאטעג ןיא טריטסעפינַאמ ךיז טָאה עכלעוו) טנגוידָאטעג
 ןייז לָאז ענליוו ןיא עימעדיּפעדַאמורטס רעד ןופ הביס יד זַא ,גנוניימ א ןעוועג ךיוא

 עימעדיּפע סיצילָאקָארעטנע-ָארטסַאג דעסיורג רעד ןופ ןטייצ יד טימ ןדנוברַאפ

 וצ ידכב ,ןרָאװעג טרירָאלכ ןענעז טָאטש ןופ ןרעסַאװ יד ןעוו ,ןטעיווָאס יד ייב !

 .ןרעסַאװ יד ןופ דָאי םעד ןסױטשסױרַא טנעקעג טָאה סע ?גָאװ ,ןבָאהקימ יד ןטכינרַאפ

 טימעריּפעיַאמורטס רעד ןופ לַאפקירוצ רעד

 לייט ַא ןבָאה סרעניצידעמ יד ןופ ןבָארּפ ןוא ןעגנושרָאפ יד ןופ טַאטלוזער סלַא

 ןַא .(דָאי יד לאס) סנּפָארט-דָאי טימ ךלימ ןעמוקַאב וצ ןביוהעגנָא ָאטעג ןיא רעדניק

 טינ רָאג זיא עּפורג עטירד ַא .ךעלשיפ טימ סנירג רָאנ ןעמוקַאב טָאה עּפורג ערעדנַא

 -עגנָא טָאה ַאמורטס יד ןוא 1943 רעמוז רעד ןעמוקעגנָא זיא סע .ןרָאװעג ןבעגעג

 ,יד ייב ןה ,רעדניק ןּפורג עלַא ייב ןדנואוושרַאפ ןוא ךיז ןרענעלקרַאפ וצ לענש ןביוה

 רָאנ ןעמוקַאב טינ דָאי ןייק ןבָאה עכלעוו ,יד ייב ןה ,דָאי ןעמוקַאב ןבָאה עכלעוו

 ןעוועג זיא ןבעל ןיא יוניש רעקיצנייא סנעמעוו יד ייב ןה ןוא ,ןסנירג ן'א ךעלעשיפ

 .טפול ןוא ןוז רעמ

 ַאמעג ןיא ןײרַאּפ-םיריױטקָאד רעשידיי

 טריטסיזקע ענליוו ןיא טָאה ָאטעג ןרַאפ רָאי קילדנעצ עכעלטע ןופ ךשמ ןיא

 עשידיי יד ךעלטנכעוו ןביילקפיונוצ ךיז ןגעלפ סע וװ ןיירַאפ-םיריוטקָאד רעשידִיי ַא

 ןגַארפ יד םענייא ןיא ןטכַארטַאב ןוא ןטַארעפער עשידיי ןטלַאה וצ ידכ ,םיריױטקָאד

 יד ןגיוצעג םיריוטקָאד עשידיי יד ןבָאה ָאטעג ןיא .ןזעוו-סטייהטנוזעג ןשידיי ןופ

 רקיע רעד .ןײארַאפ-םיריטקָאד-ָאטעג ַא טעדנירגעג ןוא עיצידַארט עשידיי עטלַא

 סע עכלעוו ףיוא ?ןטכַאנוצ-קיטיירפ, ןיא טעמדיוועג ןעוועג זיא טייקיטעט ןייז ןופ

 ןדנובעג ,סעמעט עכעלטפַאשנסיװ ףיוא סעיסוקסיד ןוא ןטַארעפער ןעמוקרָאפ ןגעלפ !

 ךיז ךיא ןָאמרעד ןטַארעפער יד ןופ .ןבעלדָאטעג ןופ ןעמעלבָארּפ עשיניצידעמ טימ

 ןגעוו, ןוא "ןעגנוגנידַאב-ָאטעג יד ייב טפַאשרעגנַאװש ןופ ךיז ןטיהרַאפ ןגעוו, :טציא
 טוהרעגניפ ר"ד ןופ טנעיילעג -- ?ָאטעג ןיא לגנַאמ-עיצַאורטסנעמ ןופ תוביס יד
 םינּפ ןפיוא ץכעליוושעג ןֹופ גנוניישרעד רעד !טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא .סילדעס ר"ד ןוא
 -יוושעג ןופ תוביס, יד ןגעוו ןטַארעּפער עייר עצנַאג ַא ןעמוקעגרָאפ ןענעז ,סיפ ןוא
 -ַאּפ ר"ד ,ןַאלּפַאק ר"ד ,קַארוב ר"ד ,שטיװָאשריג ר"ד :ןטנערעפער ."ָאטעג ןיא ןצכעל
 .עיסוקסיד עקרַאטש רעייז ַא ןפורעגסױרַא ןבָאה סעגַארפ עדייב .ערעדנַא ןוא ץנַארעמ
 עצנַאג ַא ןעמונרַאפ טָאה עכלעוו ,עיסוקסיד עּפעלטפַאשנדייל זייוונטייצ ,עסיורג ַא
 תובהלתה טימ .עימעדיּפע-ַאמורטס-רעדניק רעד טעמדיוועג ןעוועג זיא ,ןטנוװָא עייר
 ריא ןופ ןדָאטעמ ןוא טײקנַארק רעקיזָאד רעד ןופ תוביס יד טכוזעג ןעמ טָאה
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 -יגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס, : ןגעװ ןטַארעּפער ערעטייו .גנוטיהרַאפ ןוא ןלייה
 -- "ָאטעג ןיא טכיזפיוא-רעדניק , ;ןײטשּפע רַאזַאל ר"ד -- "ָאטעג ןיא טייקיטעט

 "ןענימַאטיװ ןגעוו ןעגנואיושנָא ןוא ןעגנושרָאפסױא עיינ, ;יקסנָארװַאג-דַאבַאש ר"ד

 -- "ָאטעג ןיא טייקיטכיוו ריא ןוא עיצקודָארּפ-ןענימַאטיװ, ;יקצולס רעטסיגַאמ --

 רעטנעצ רעשיניצידעמ-לוש; ;קַארוב ר"ד -- ?ןטײרקנַארק-ץרַאה :שטיװָאשריג ר"ד
 ןעװעג ןענעז ןטנװָא עקיניא .יקצעשזרָאװד קרַאמ ר"ד -- ?טייקיטעט ןייז ןוא

 -דָאגיו בקעי ר"ד :םיריוטקָאד רענליוו ע:עברָאטשרַאפ יד ןופ ןורכז םעד טעמדיוועג
 ,דַאבַאש חמצ ר"ד ןוא ינושרג ןושרג ר"ד ,יקס

 טוװָא רעט6 רפד
 ןסצ ווו 9רעלופַאפ ןוֿפ יי

 טנוזעסקרָאפ
 :טנאהניא

 רעטא:וט-ָאט 94 ןיא רָאפ סם

 רשטבמשצעד ןט1 םשד סיטנַאט ,

 סוהיפ.ה ר'יד .4

 ,הוורפשנרשיד ןופשוו
 : דרָאנ 2 7 ר ר

 ף;וטרצו דניִק רעיא ןפװטינ ךיז םספר
 ווא בליי א רד.3

 רע וניב א טסיירס =
 סארוּב.(ט דר'ד,4
 רַב! ןופ (טיסא ןְקנארְקַא ר 9סיורג זיא יצ :

 א טנאי  רד,
 סענָאּבָאֿבַאז ןוא ןש יעבור ור וּבָא

 ןצידנם רצד ןיא יק יז ִּש 60

 סינָארב .דפ(ב
 א 8 0 .

 ןטסאָה-ווורּב |
 !ןעטוקאב - ןפ,ודאלניא עטסידטוא .דא 8 =- ביוה נָא

 טקנופ-'ל :
 שירָאטאלוגטא ןא 1

 ײטנוזעג-סקלָאפ, רעמונ ןטסקעז ןופ טַאקַאלּפ

 .1942 רעבמעצעד ןט-7 םעד רעטַאעט ַאטעג רענליװ ןיא ןרָאװעג ןזעלעגרָאפ זיא/ רעכלעװ

 "טנוזעגסקלָאפ,

 ערעלוּפָאּפ עשיניצידעמ ןרעה וצ טייקכעלגעמ יד םלוע-ָאטעג םעד ןבעג וצ ידכב

 רעקידנדימרעד טינ ןוא רעטכייל ַא ןיא ןטײקנַארק-ָאטעג ןופ ןגַארפ ןגעוו ןטַארעּפער

 -לַארטנעצ רענעזעוועג ,"טנוזעג-סקלָאּפ, םעד ןבעגוצסיױרַא ןטערטעגוצ ןעמ זיא ,םרָאפ

 .גנוטייצ רעקידעבעל ַא ןופ םרָאפ ןיא ,ןלױּפ ןיא עזָא ןופ ןַאגרָא

 -סקלָאפ, עקידעבעל סָאד רעטַאעטיָאטעג ןיא ןעמוקרָאפ טגעלפ ןכָאװ ייווצ עדעי

 עכלעוו ,ןטײקנַארק-ָאטעג עשיגָאלָאטַאּפ-שיפיצעּפס ןופ ןגַארפ עייר עצנַאג ַא ."טנוזעג
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 ןבעגעג ךָאנרעד ןגעלפ ,ןייארַאפ-םיריוטקָאד ןיא ןרָאװעג טריטוקסיד רעירפ ןענעז

 לָאז סָאװ ,ןגַארפ יד :לשמל ."טנוזעג-סקלָאפ, ןיא םרָאפ רערעלוּפָאּפ ַא ןיא ןרעוו

 טפַאשרעגנַאװש ןגעק ןוא עיצַאורטסנעמ ןופ לגנַאמ וצ ,ןצכעליוושעג יד וצ ןוט ןעמ

 -רעדניק ןופ טײקיטעט רעד ןופ ןטכירַאב ןרעוו ןבעגעגּפָא ןגעלפ סע .המודכו

 ,גנולײטּפָא-סטייהטנוזעג רעצנַאג רעד ןופ ןוא רעטנעצ ןשיניצידעמ-לוש ןופ ,טכיזפיוא

 -ַאנַאקלימ ר"ד ןוא יקסדָארב ר"ד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא עכלעוו

 שידלעה ןופ ןענָאזרעּפ יד טעמדיוועג ןעוועג זיא ןעלקיטרַא עייר; עצנַאג ַא .יקציוו

 ַא .דַאבַאש חמצ ר"ד ןוא ינושרג ןושרג ר"ד ,יקסדָאגי בקעי ר"ד םענעמוקעגמוא

 ןטיהּפָא ךיז ןלָאז יו ,עגַארּפ רעד טעמדיוועג ןעוועג ןענעז ןעלקיטרַא עייר עצנַאג

 ןעיוב ייב ,רעמיוב ןקַאה ייב ,סָאדנַאמָאק יד ףיוא רעטעברַא עשידיי יד טנוזעג סָאד

 יד "טנוזעג-סקלָאפ, םעד טעמדיוועג ןבָאה עיגרענע ךס ַא .תואשמ ןגָארט ייב ,םינינב

 ןזעלרָאפ טפָא ךיוא טגעלפ רעטצעל רעד .ץעילָאקָאטנַא ןוא ָאריּפַאש .ק םיריוטקָאד

 ןיצידעמ עקידנבױלגרעבַא ,םיריוטקָאד ןג;;װ רָאמוה :ןעמָאנ ןרעטנוא ןענָאטעילעּפ

 עי יי טי

 = באלט ר
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 .2הייר (ר- {ל65י+ ן טי בט-נ*

 .1943 ינוי ,ענליװ-ָאטעג ,14 .מונ "טנוזעג-סקלָאפ, ןופ לטײז א

 טָאה ,עירָאטַאלובמַא ןופ שארב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ָאריּפַאש ןמלק ר"ד .המודכו

 ,?טנוזעג-סקלָאפ  םעד ןריזינַאגרָא ןוא ןריגַאדער םייב .וויטַאיציניא ךס ַא ןזיװעגסױרַא

 טָאה ףעלקיטרַא יד ןופ םרָאפ ןוא ליטס ןטנַאסערעטניא ןוא ןלעניגירָא ןַא טימ

 ר"ד ןופי ןוז) ןײטשּפע לאונמע ר"ד רעטבַאגַאב ןוא רעגנוי רעד טנכייצעגסיוא ךיז

 ר"ד :ךיז ךיא ןָאמרעד סרעמענליײטנָא עקידנעטש ערעדנַא ןופ .(ןײטשּפע יתבש

 -ןגייפ ר"ד .ןייטשלעקניפ רַאזַאל ר"ד ,יקסדיל ר"ד ,ןײטשּפע רַאזַאל ר"ד ,סילדעס

 ,טרַאבטיירב קרַאמ ר"ד ,סוגייפ ר"ד ,רענדָאלָאק ר"ד ,קַארוב ר"ד ,ןַאמלעג ר"ד ,גרעב

 רעלעיצעּפס ַא .ָאריּפַאש ַאירַאמ ,סוגייפ .ה ר"ד ,רע:שכָאּפ .וו ר"ד ,שטיוװָאכַאסייּפ ר"ד

 ,זָאלוקרעבוט ןגעק ףמַאק םעד טעמדיוועג ןעוועג זיא רעמונ

 קילברעביא ןַא ןַאד .קינָארכ עשיניצידעמ ןייג טגעלפ רעמונ ןדעי ןופ ףוס םוצ

 עלענָאיצידַארט סָאד ךיוא יװ ,ָאטעג ןיא ןבעל ןרַאטינַאס ןופ סיינ ענעדישרַאפ רעביא

 טרירטסוליא ןטַארעפער עייר עצנַאג ַא ןענעז ןרעמונ עטצעל יד ןיא .לטסעק-ןגַארפ

 ןרָאװעג טריאורטסנָאק זיא רעכלעוו ,טַארַאּפַא-טכיל ַא ןופ רעדליבטכיל טימ ןרָאװעג

 ."םידלי, ןטַאטשרַאװ יד ןופ ףליהטימ רעד ייב ,ָאטעג ןיא

 -לײטנָא בָאה ךיא ןכלעוו ןיא ,18 רעמונ ,"טנוזעג-סקלָאפ, רעמונ רעטצעל רעד
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 טי 8 יי ְּו י 6

 יי א ְ 4

 ךופ הפוקת רעד ןיא ןדיי ייב סרעניצידעמ ןוא ןיצידעמ , לקיטרַא ןַא טימ ןעמונעג

 עיצַאטרָאּפעד ןיימ רַאפ געט רָאּפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא "?סָאטעג עכעלרעטלַאלטימ

 סָאד טעװ געט עטסטנָאנ יד זַא ,רָאלק ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא סע ...דנַאל:סע ןייק

 יװ ,ןעוועג יװ טעברַא יד ןריפ וצ ןסָאלשַאב ןעמ טָאה ךָאד ,ןרעװ טרידיווקיל ָאטעג

 -סקלָאפ, ןטצעל ןקיזָאד םעד ףיוא ...ןעמוקרָאפ דלַאב סעּפע ןפרַאד טינרָאג טלָאװ סע

 -ץילעפ ןשיניצידעמ ןשיטסימיטּפָא ןַא טנעיילעג ןײטשּפע לאונמע ר"ד טָאה ?טנוזעג

 ןבירשעגרעביא ןגעלפ ןעלקיטרַא ענעזעלעגרָאפ יד ."גנונעפָאה ןופ ןלַארטש; ןָאט

 טגעלפ ?טנוזעג-סקלָאפ , "ןקידעבעל, ןופ רעמונ ןדעי ןופ ,ןישַאמ-ביירש ַא ףיוא ןרעוו

 .ָאטעג ןופ וויכרַא 6 "טנוזעג-סקלָאפ , רעכעלטפירש ַא ןביילברעביא םורַא ױזַא

 ִּׁש

 זַא ,טסייג ןיא ענעגיוצרעד ,סרעניצידעמ עשידיי רענליװ יד ןבָאה ױזַא טָא

 ,ףליה ערַאטינַאס-שיניצידעמ טריזינַאגרָא ,תוחילש עכעלטפַאשלעזעג ַא זיא ןיצידעמ
 -- ןטייקנַארק עקידנקעטשנָא ןגעק טפמעקעג ,טעבוַא עכעלטפַאשנסיװ טריפעג

 -כינרַאפ רעד ןגעק ָאטעג רענליוו ןופ דנַאטשרעדיװ ןרַאטינַאס  םעד ןפַאשעג .ןוא
 ,סיצַאנ יד ןופ הנווכ-סגנוט

 יש

 =ויו ןקרַאטשרַאפ ןיא סָאד -- רעדניק יד ןופ גנורענרעד יד ןקרַאטשרַאפ
 רעד טָאה קעווצ םעד ןיא .ןטייקנַארק עקיּפעלק ןגעק טייקיאעפ-סדנַאטשרעדיוװ רע
 -נואימַאב ערעייז ןיא טאש על רעד ןפלָאהעגטימ טקנוּפ רעשיניצידעמ לוש
 ןוא -- גָאטימ וצ ּפוז רעלעט ַא דניק ןכעלגעמרַאפמוא ןדעי רַאפ ןגירק וצ ןעג
 ןרָאװעג טריפעגנוירַא זיא טאג ןשיניצידעמ לוש ןופ וויטַאיציניא רעד ףיוא
 .ןטַאנָאמ רעטניוו עקיראפ יד ןיא דניק ןדעי רַאפ עווַאק זָאלג טסיומוא ןַא

 וצ גנוטלַאװרַאפ-ַאטעג רעד וצ לעּפַא רעד ןייגסיורַא טנענַאד ןופ לָאז ןוא
 לייוו ,רעדניק עטכַאװשעגּפָא יד רַאֿפ ןטייקכעלגעמ סגנורענרעד יד ןרעסערגרַאפ
 -סדנַאטשרעדיוװ רעייז ןוא שדוח וצ שדוח ןופ טלַאּפ רעדניק יד ןופ גָאװ יד
 .רעכַאװש ןוא רעכַאוװש ץלַא טרעוו טייקיאעפ

 -וצטנוזעג ןייז ןוא ָאטעג ןיא א סָאד , לקיטרַא םנוֿפ ןגוצסיוא)

 -ליוװ-ָאטעג 4 רעמונ טנוזעגסקלָאפ .יקצעשוראווד .ט ר"ד ןופ "דנַאטש

 (רעטַאעט ָאטעג ןופ לַאז ןיא ןזעלעגרָאפ ;1048 ינוי ,ענ

 װ

 -טנוזעג-סקלָאפ םוצ רעטומ ַא ןופ ענַארפ ַא

 (91 עשטייד) לַאקָאל ןייא ןיא ןלוש ייווצ ןופ גנוקיניירַאפ רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא
 -עג'ס וו ,ןסַאלק יד ןפיוטשסיוא סָאד טּפיוהרעביא ןוא ןעמארפיוא סָאד יצ ןָא ךיִא גערפ
 וצ ןוא ןפוא ןרַאטינַאס-שינעיגיה ַא ףיוא טריפעגכרוד טרעוו ,רעדניק רעטרעדנוה ךיז ןעניפ
 -רַאפ ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ עגַארּפ רעד טימ טריסערעטניארַאפ ךיז טָאה טנוזעג-סקלָאפ רעד
 .רצטומ טטנרָאורַאפ ַא ? זָאלוקרעבוט ןופ ןטיה

 םימ גנוקיאורמואַאב רעייא טוג ןעייטשרַאפ רימ { רעטומ עטגרָאזרַאפ : רעפטנע רעזנוא

 ,רעבָא ןטלַאה ריס .רעדניק ערעזנוא ןופ טנוזעג םוצ תוכויש ַא טָאה סע עכלעוו ,עגַארפ רעד
 עכלעוו ,טביזפיוא עשיניצידעמ-לוש וד טגרָאזַאב ןינע םעד טימ זיא רעקינייו טשינ זַא
 סיוועג טעוו עי ,ווירב םעד רַאפ ךייא רימ ןעקנַאד סלַאפנלַא .םעד ןגעוו סיוועג טרעלק

 .ןצנַאטסניא עקירעהעג יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןעיצ

 .(ןוויכרַא-ָאװיי .ןטסַאק-ווירב .18 .רנ "טנוזעג-סקלָאפ ,)
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4 

 לײטּפָא-טנוזעג
 טעג פ דנַאטשוצ-טנוזעג םעד ןכוזרעטנוא םוצ עיסימָאק יד יי

 פ ךשמב טָאה סעירָאגעטַאק עקירעהעג ןיא ןלייטניוא ייז ןוא
 וקיטעט ריא רָאפ טצעז עיסימָאק יד .ןָאזרעט טנזיוט טכַא טלדנַאהַאב

 עקידנמעברַא-ָא = יד ידי יאיר"
 לעבער וו

 ןעמ .טיינַאב רעדיוו ךיז טָאה ץירָאטַארַאבַאל-ןענימַאטיװ רעד ןיא טעברַא יד
 ןלוש יד ןיא ןעלקיטרַא-ןענימַאטיוװ ןליוטרַאּפ וצ ןביוהעגנָא ךיוא ןיוש טָאה
 .לוש רעשינכעט רעד ןיא ןוא 1 סַאג-רעלווָאש ;91 סאג-עשישטייד ןתפ
 ןייגסיורַא ןרַאפ רעטעברַא יד ןענידַאב ןביוהוצנָא ןכוגנוא טנַאלּפעג טרעוו סע
 .ןענימַאטיו עמערַאװ טימ טעברַא רעד וצ

 -עגעגּפָא זַא ,םלוע םעד םַאזקרעמפיוא טכַאמעג לָאמַאהעדיוװ טהעוו יירעשעוו רעד ןופ

 ןאוו טינ טָאה יירעשעוו 'ד .םורַא געט 85-10 ןרעװ ןעמונעגּפָא זומ שעוװ ענעב
 רדסכ יד רַאפ קיטיונ זיא ץַאלּפ רעד לייװו ,שעוו ענייר יד רעגנעל ןטלַאה וצ

 .שעוו עניור סעיטרַאּפ עיינ עקידנעמוקנָא
 .ןרעוו טפָארטשַאב ןעמ טעוו שעוו ענייר טייצ רעד וצ ןעמענּפָא טונ רַאפ

 -רַאֿפ רעדניק עטכַאװשעגּפָא רַאפ ןענָאיצַאה לָאצ יד זיא טקנוּפ ןשיניצידעמ-לוש ןיא
 .120 ףיוא 00 ןופ ןרָאװעג טרעפערג

 -דָאב 18.098 ןעגנַאגעגכרוד רעבמעצעד ןופ ךשמב ןענעז ןטלַאטשנַא-דָאב יד ןיא
 .18 ףיוא 14 ןופ ןרָאוװעג טרעסערטרַאפ ויא ךעלגעט ןטכוש לָאצ יד .רעכוזַאב

 (.94,1.1948 .ָאמעג רענליוו .ג"שת טבש ח"י .98 .םונ ,"תועידי -ָאטעג ,)

4 
 ֹי

 ךיוא (ָאטעג ןיא) סעיצקעפניזעד עכעלרעניא יד רעסיוא טָאה רעמַאק-ץיצקעפניזעד יד
 טקישעגוצ ןענעז סע עכלעוו ;ןבַאז ןופ עיצקעפניזעד ערעסערג ַא טריפעגברוד
 .ָאטעג םעד ץוחמ טלַאטשנַא ןשיטָאטש ַא ןופ ןרָאװעג

 רעדניק קידנבוזרעטנוא ,טעברַא ןייז טצעזעגרָאפ טָאה טקנוּפ-רעשיניצידעמ-לוש רעד
 עשיגָאלָאומעדיּפע בילוצ ,לוש ןייק טשינ ןכוזַאב סע עכלעוו ,רעטלע-לוש ןיא
 ,ןטלַאטשנַא-טכיזפיוא-רעדניק יד ןסָאלשעג ןעוועג ןענעז (ןיטַאלרַאקס) םימעט

 .בולק-רעדניק ןוא בולק-טרָאּפס ,לַאז-ןעייל ,קעטָאילביב
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 ףויוו ,טעברַא רעקינייוו דנטיידַאב טַאהעג רעבמעטּפעס ןיא טָאה טקנוּפ-סעיבָאקס רעד
 טלייהעג ןרעוו סע ןוא ןרָאװעג ןטָארעגסיוא טעמכ סעיבאקס רעד זיא ָאטעג ןיא
 -רַא עכעלרעסיוא ןופ וצ רדסכ ןעמוק סע עכלעוו ,עקנַארק ךעלסילשסיוא טעמכ

 ,רעטסעווש ןייא זיב ןרָאװעג טצריקרַאפ זיא לַאנָאסרעּפ רעד .ןרעגַאל-סטעּב

 ַא ןעוװעג שדוה ביױהנָא ןופ זיא ןטקנוּפ-זָאלכרוד ערַאטינַאס יד ןיא ץנעווקערפ יד
 ףיוא ןטרַאק-טיורב יד ןעמענסיווַא ןופ ןימרעט םוצ רעטנעענ' טשרע .עכַאוװש
 עטרַאק-טיורב יד ןטלַאהרַאפ ןופ סעיצקנַאס ענעדלָאמעג יד בולוצ זיא ,רעבָאטקָא
 עסַאה יד .גנוקיניישַאב-ךוזַאב-דָאב ןייק ןבָאה טשינ ןלעוװ סע עכלעוו ,עקינעי יד
 ןוא ןשטנעמ ןופ טרעגַאלַאב טוָׁשּפ ןרָאװעג ןענעז ןטקנוּפ .לכרוד .נַאס יד ןופ
 ןעזעגסיורָאפ זיא סע .גנוטסַאלַאב רעלופ ַא ייב ןטעברַא ןעמונעג ןבָאה רעדעב יד
 ןרעוו טריפעגברוד ךִֹוזַאב-דָאב רעשירָאטַאגילבָא רעד לָאז שדֹוח רעבָאטקָא ןיא

 קידנעטשלופ ןוא קיסעמלגע

 ןיא סָאד יוװ רערעמ .גלק 406 טימ ןשַאנועגסיוא רעבמעטּפעס ןיא טָאה יירעשעוו יד
 .ןעזעגסיורָאפ ןעוועג

 -ָאטעג ןיא גנולויטּפָא-סטייהטנוזעג רעד ןופ טכירַאב-ּפטייקיטעט ןופ גוצסיוא)
 -ונַאס : לטיּפַאק .1042 רעבמעטּפעס ןט-80 ןזיב ןט-1 ןופ טייצ רעד רַאפ ענליוו
 .(ןוויכרַא-ָאוװֹיי :עיצקעס עשיגָאלָאימעד יּפע-רַאט



 עיצקעס עשיגָאלַאימעריּפע
 / רָאי 1043 יַאמ שדוח ןרַאפ טכירַאב

 טםימ ףמַאק םעד ןיא טרירטנעצנָאק ךעלכעוטּפיוה ךיז טָאה טעברַא עשיגָאלָאימעדיּפע יד

 ,שימעדנע ָאטעג ןיא ןוא ענליוו ןיא ללכב ויא עכלעוו ,טױקנַארק עקיוָאד יד .סופיט-ךיוב
 רעטשרע רעד .ןאיצנעוס ןוא ענעמשא ןופ עטריאוקַאוע יד בילוצ טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה

 ,ןעלטימ-ףמַאק יד .עיוועוו רעגַאל-סטעברַא ןוא 29 עשטייד ףיוה םעד טימ ןדנובעגנעמַאז
 ,ןעלטימ-ףמַאק יד .עיוועוו רעגַאל?סטעברַא ןוא 99 עשטייד ףיוה םעד טימ ןדנוב) עגנעמַאז

 וד ןופ טכילפ-סגנודלעמ עגנערטש : ןעמונעגמורַא ןבָאה ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז עכלעוו
 -ניזעד-תוריד ,עיצַאװרעסבָא עשיגָאלָאימעדיּפע ,עיצַאזילַאטיּפסָאה עקיטרָאּפָאז ,םיריוטקָאד
 ןעגנוכוזרעטנוא עשיגָאלָאירעטקַאב ,ןעגנופמיא עשירָאטַאגילבָא עשיטקַאליּפָארּפ ,עיצקעפ

 -רעמנוא-ןעלטימ-סגנורַאנ ןופ טכוזפיוא ערַאטינַאס עטקרַאטשרַאפ ןוא רעגערט-ןליצַאב ןופ
 .ןעגנומענ

 -רעּפ ןופ ןטנעגניטנָאק יד טימ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןעגנופמיא עשיטקַאליּפָארּפ יד
 ,ןעגנומענרעטנוא ןוא ןטלַאטשנַא-ןעלטימ-סגנורַאנ ןיא טקיטפעשַאב ןענעו עבלעוו ,ןענָאז
 ןוא ןעגנומענרעטנוא ןוא ןטלַאטשנַא-סגנוטלַאװרַאפ-ָאטעג ,ווצולָאּפ ,ןטלַאטשנַא-סטייהטנוועג
 -ולגטימ-עילימַאפ ערעייז ןוא רעטעברַא-טייהנייא ףיוא רעטייוו ןרָאװעג טיירּפשרַאפ ןענעז

 -- לָאמ ןט-? ,1847 --.לָאמ ןט-1 : טכיירגרעד עטפמיאעג לָאצ יד טָאה ןפוא ַאוַא ףיוא .רעד

 ןיא) עירָאטַאלובמַא ןוא קימייצכיילג ןעמוקעגְרָאפ ןענעז ןעגנופמיא וד .2998 לכה ךפ 6

 ןטייהנייא יד ןיא ןוא (רעדניק-לוש רַאפ) טקנוּפ .דעמ .לוש ןיא ,(ןלעטש-סגנופמיא ייווצ
 .ןקָאלב ןוא אפוג

 -נייא ,800 ןוא 500 ןשיוװצ טציא ןעקנַאװש ןעגנופמיא עכעלגעט לָאצ עא יד

 ּפמעט ןקידרעטייוו ַאזַא ייב .סעיצַאניצקַאװער יד ךיוא לָאצ עקיוָאד יד ןֹוא קידנענעכער
 -ַאב-ָאטעג רעד ןופ ןעגנופמיא לָאצ ענעעזעגסיורָאפ יד וַא ,ןפָאה וצ זיא טעברַא רעד ןופ
 .ולוי ביוהנָא רעדָא ינוי שדוח ףוס ןקידנע ךיז טעװ גנורעקלעפ

 ןגעוו ,,0 .0 .48 םעד ןבירשעג ,טכירַאב-שדוח ַא סנייטשּפע רַאזַאל ר"ד ןופ גוצסיוא)

 -רַא-ָאװיי .ענליוו-ָאטעג ןיא עיצקעס רעשיגָאלָאימעדיּפע רעד ןופ סופיט-ךיוב ןגעק יש
 .(ןוויכ

 9 ,םונ עלעבַאט ,1049 רָאי ,ָאטעג רענליוו ןופ טמַא רעשיטפסיטַאטס
 ץוש-טנוזעג

 .1049 רָאי ןבלַאה ןטשרע ןרַאפ טכיזפיוא רערַאטינַאס רעד ןופ טייקיטעט

 וני יַאמ ?ירּפַא ץרעמ .רבעפ רַאונַאי

 קעוו - 2290 יי 2פדטע--1,/240זדפ -28085 2.7:225655 א + ןפיוה עטרילָארטנָאק לָאצ
 ספ08-  סס/8: 0 1805899607- 0280. 4080 2: עי שיש 1 .ג תוריד עטרילָארטנָאק לָאצ
 -טפַאשלעזעג ןוא ןעמָארק עטרילָארטנָאק לָאצ

 4 090 159 =ה = 64 .ג או 2". ןטלַאטשנַא-עכעל

 1 8 41 49 16 ר שי יש עא . ןסַאג עקיצומש ןופ ןלַאפ
 1 1פ 47 84 76 4: די ןפיוה עקיצומש ןופ ןלַאפ
 19 109 01 394 219 300 טי בא יא שי תוריד עקיצומש ןופ ןלַאפ

 9 216 8 147 207 1 העט עי . . ןטקעפעד-עיצַאזילַאנַאק

 ֹפ 9 998 70 139 עט שש ןטקעפעד-עיצַאוינעסַא

 46 07 0 0 84 ןב ק רךשע ןעגנורינַאס

 228 201 216 179 108 יי שי ןלָאקָאטָארּפ עטכַאמעג לָאצ

 ןפיוה קילדנעצ עכעלטע יד זַא ,זנוא טזיײװַאב ,ןוויכרַא-ָאוװיי יד ןופ ,עלעבַאט עקיזָאד יד)
 ןשידיי ןכרוד ןרעוו טרילָארטנָאק לָאמ טנזיוט טכעלטצ שדוח ןויא ןופ ךשמב ןגעלפ ָאטעג ןופ
 רָאּפ עדעי ךיוא לָאמטּפָא ,גָאט ַא לָאמ עכעלטע ףיוה רעדעי .ה .ד ,לַאנָאסרעּפ ןרַאטינַאס
 ,ָאטעג ןופ ןדנווושרַאפ טולָאסבַא גע זיא ןפיוה ןוא ןסַאג יד ןופ טייקיצומש יד זַא העש
 ַא ןיא םגה ,ןטלַאהעגנָא ךָאנ ךיז טָאה תוריד עגנע יד ןופ טייקיצומש יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא
 ןגנע ןַא ןיא ןענַאטשעג ויא טייקיצומש ןופ ןלַאפ סָאד זַא ;סָאמ רעטרענעלקרַאפ דנטיידַאב
 -רַאפ רעד טימ ןוא תוריד ןוא ןפיוה יד ןופ לָארטנָאק רעוויסנעטניא רעד טימ טקַאטנָאק
 ךיז ןבָאה "ךעלמערק-ָאטעג , יד זַא ךיוא וװ ;ןלָאקָאטָארּפ-סגנונרָאװ ערַאטינַאס לָאצ רעטקרַאטש
 .("דָאירעּפ-עיצַאזיליבַאטס , .ג .א ןיא .ה .ד ,1049 גנילירפ טילבעגרעדנַאנופ
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 רַאונַאי םישדח יד ףיוא עירָאטַאלוכמַא-ָאטעג רעד ןופ טעשזדוב-רַאנימילערּפ

 .1015 רַאורבעפ ןוא

= 

 קא
= 7 

 זעט נר "קה עמ אב שש הע = ללא .ה 3.0 א

2 
 2 ש 2: ש

 יה ט"ר ה ס עב ה

 עסקַאט ןופ גנורעכעה בילוצ 8000 7000 . .. . + - + עקנארק ןופ לָאצּכָא
 ה אצ ו ה

 גנומעהטראפ ףונא .טריפס םעה ןוא) 2480 2000 0 5421 2 יי תנריבשא ;

 רעבמעצעד רַאפ האצוה רעשיטקַאפ טיול 70 80 . . . גנוטכיילַאב עשירטקעלע (2
 הב ןוצרו-ה איד ןכ

 000 10 טי ץלָאה רעמעמ 1
 רעבמעצעד רַאפ האצוה רעשיטקַאפ טיול 10 0 יה ר יי . רעסַאװ 64

 רעבמעצעד רַאפ האצוה רעשיטקַאפ טיול 90 0 יע עא . ירעׂשעוו (2

 1000 900 עי, באב . קייטּפַא (6

 200 00 2 רשע ןלַאירעטַאמ .טנעד (7

 : 200 800 . . . ןלַאירעטַאמ--טנעד-ןָאצ {(8
 ,ןלַאירעטַאמ עשיטסילוקָא ןופ ףיוקנווא 200 2000 עט . רַאטנעװניא (9

 -רעדנַאנַאפ יד ןכַאמ ,עלעווייא ןַא ןלעטש 0 0 יי ר טי א . ןטנָאמער (0
 .דנַא ןוא ןטעניבַאק יד ןשיוװצ גנולייט

 .ַא .א טשרעב ,קעו ,קעשָארּפ-ףייז 190 -- . .שרַאפ ןוא עכעלטפַאשטריוו 1

 .מ"ר 90 וצ שדוח ןוא לָאמייווצ

 40 100 ".זעג-סקלָאפ , ןרַאפ ןטַאקַאלּפ
 100 -- + + + .ענעעועגסיורָאפ טשינ

 0080 9089 הויר

119 1870 

800065600 

 -עפ שדוח ןפיוא גנולויטּפָא-סטייהטנוזעג רעד ןופ טעשזדוב-רַאנימילערּפ ןופ גוצסיוא)
 .(ןוויכרַא-ָאוויי .1943 רַאורב

 יִׁש "

 ענליוו ןיא םיריױטקָאד עשידיי
 טרעדנוה רעביא ,םיריוטקָאד עשידיי לָאצ ערעסערג ַא ןעוועג ןַאד זיא ענליוו ןיא

 .קיסיירד ןוא

 טָאה רע ואוו םענייא ןדעי ןגעוו קידנצײדנָא ,המישר רעייז רעביא ָאד ביג ךיא

 .לרוג ןייז ןגעוו תועידי ןוא ךַאפ ןייז ,ָאטעג ןיא טעברַאעג

 ;2 רעמונ ָאטעג ןיא עירָאטַאלובמַא -- 2 .במַא ;עירָאצַאלובמַא -- .במַא :םירוצק

 עכיג -- ה"ג ;רעטנעצ רעשיניצידעמ-לוש -- צ"מ .לוש ;לָאטיּפש-ָאטעג -- .ּפש"ג

 -וקָא --- .לוקָא ;עיגָאלָאקעניג -- .ניג :עיגרוריכ -- .ריכ :עכעלרעניא -- .ניא ;ףליה

 ;עיגָאלָאנעגנער --- .גטנער :עיגָאלָאגנירַאלָאטָא --- .טָא ;עירטַאידעּפ -- .דעּפ ;קיטסיל

 .כיסּפ ;ןטײקנַארק-ןוורענ --- .וורענ ;עיגָאלָאטַאמָאטס -- .מָאטס ;ענײמעגלַא -- .גלַא

 ;גנולײטּפָא עשיגָאלָאימעדיּפע רַאטינַאס -- .ּפע .נַאס ;ןזילַאנַא -- .נַא :עירטַאיכיסּפ --
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 ;גנולײטּפָא עשיגָאלָאדוא ,רוא

 ,ָאדנַאמָאק-סטעברַא

 ןַא ןופ רָאטקָאד -- קא :עיגָאלָאטַאמרעד -- .מרעד

 -רעמטוַאד רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק --- .טוַאד ;דנַאלטסע -- .:סע ;רַאנָאּפ --- .נָאּפ

 -- .לַאיב ;:טנַאקַאבמוא --- .במוא ;עיצַאדיװקיל-ָאטעג -- .ל .ג ;דנַאלשטיײד-םורד ,ןעג

 ,טיוט ןכעלרעטַאנ ןופ ןברָאטשעג -- :ײַאנ ;ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא ןעמוקעגמוא

 .גוג .םש"ג ,רעדנאסקעלא  שטיוואמארבנ

 1944 .טסע

 .במוא .ניִג .קא ,םהרבא שמיוואמארבא

 .טסע .גטנער .פש"ג  ,ראינעפ - רעטנאוויא

6.2 
 .גמנער .,פש"ג ,ראינוו .במוא רעטנאוויא

 1048 .ל .ג/.גלא .ּפע .נאס ,אוואטינעמוא

 1944 .טסע .גלא .ּפש"ג ,קחצי ץעילאקאטנא

 1045 .טואד .ךעפ .במא ,קראמ טראבטיירב

 1049 .טואד .מאטס .קא ,החמש טראבטיורב

 1041 .נאּפ .גלא איטאק אקסוואנאראב

 1041 .נאּפ .גלא שזעימיזדאלוו יקסוואנאראב
 טבעל .וורענ .ּפש"ג ,אעל וקסוואנאראב

 טבעל .גלא .במא ראזאל יקסנאשזוב

 1044 .טסע .ניג .במא ,לאפר ךוב

 טםבעל .גלא .קֹא ,אעל קארוב
 1944 .ל .ג .גלא .במא פקאמ קארוב
 1041 .נאּפ .גלא פ.במא ,שטיוואקייב

 ,טבעל ;ניג .ּפש"ג ,ךאלב
 1041 .נאּפ .מרעד 9.במא ,ףלאדא שטיוואמולב
 1045 .לאיב .דעּפ .במא ,ינימיר רעגרעב
 טבעל .טאטס .במא ,יראה ןילרעב
 1044 .גלא .ּפע .נאס ,ןיוטשנרעב

 1048 .ל .ג .גלא .ּפש"ג ,לאבימ יקסדארב
 1941 .נאּפ .גלא ,טנארב

 1045 .לאיב .דעּפ .ּפע .נאס ,קוזיוא טרובדלאג

 טבעל .דעּפ .במא ,עדלאג
 טבעל .גלא .ּפש"ג ,םהרבא ןאמדלאג
 טבעל .לוקא .ּפע .נאס ,ומענ ןאדראג
 םבעל .גלא .קא ,וקצאינעזדוג
 טבעל .גלא .ּפש"ג .,לעקנופראג
 טבעל .ריכ .פש"ג ,שטיוואנאדראג

 1045 .טואד .גלא .קא ,המלש לעטיג
 טםבעל .גלַא .קא ,ןועמש ןאזלעטיג
 1044 .טסע .גלא .ּפש"ג ,ארעוו טלעליג
 1044 .טסע .גלא .פש"ג ,השמ שטיוואשריג
 1045 .טואד .נא .ּפש"ג ,והילדג ןאמלעג
 טבעל .רענ .קא ,סוילוי לעזנעג
 מבעל .גלא .ּפע .נאס ,גרעבסקילג
 1044 .טסע .גלא .קא ,שטיוואנאשרעג
 1049 .ל .ג ידעּפ .ּפש"ג ,ןראקשרעג
 1949 ,טואד .טא .ּפש"ג ,דוד יקסנעזדארג

 1941 ָאטעג .מרעד ,ןושרג ונושרג

 טבעל .גלא .במא ,השמ ןאדראג

 טבעל .גלא צ"מ.לוש ,קרַאמ יקצעשזראווד
 טבעל .נוג .קא ,שרוה וגולד

 1048 .ל .ג .דעפ .במא ,ןאמויוה

200 

 1041 וקשיקול .ניג ,בקעי יקסדאגיוו
 1944 .טסע .םרעד .במא ,ראינעס ןאזפלאוו
 ?1044 .טסע .מרעד .קא ,ראינוי ןאזפלאוו

 .5 .ג .בכוספ .פש"ג ,םהרבא .יוקסבושריוו
1048 

 1044 .טסע .םא .פש"ג ,אעל וקסיוואקלאוו
 םבעל .ניא .פש"ג ,םהרבא בירנייוו

 טבעל .גניא .םש"ג ,לוולעוו ןייטשנייוו
 1041 ,נאּפ .ניא ,רענּפאוו

 1044 .טסע .רוכ .ּפש"ג ,יעסווא ןאסדניקלאז

 1044 .טסע .לוקא .במא ,יורפ ןאסדניקלָאז

 1044 .טפע .גלא .קֹא ,אוואוו ןאסדניקלאז

 .במוא .גלא .ּפע .נאס ,רעלדייז

 1944 .טסע .טרעד .במא ,איפאז שטיוואדלעז :
 טבעל .גלא .קא ,יורפ אקצילעז

 .טבעל .גלא .קא ,יקסויסאראט
 טבעל .טא .ּפש"ג ,יקסנישטלאט
 1048 .ל .ג .דעּפ .קֹא ,ויוהנעביוט
 1948 .ל .ג ;ננג .קא ,ויוהנעבווט
 1044 .ריכ .ּפש"ג ,קלאּפ יקצארט
 .במוא .גלא .קא ,יקצארט

 1949 .דעּפ .ּפש"ג ,רפיא ווארבאי

 1049 .גלא ,ןאמטסוי

 1944 .טסע .גלַא .קא ,ןאפשאי

 1944 .טסע .גלא .קא ,גרוב
 1044 טסע .גלא .קא ,והילא ץכ
 1044 .טסע .דעּפ .ּפש"ג ,והירכז ץכ

 1044 .טסע .מרעד .במא ,עביל םעלאכ

 1044 .טסע .רוא .ּפש"ג ,לאונמע םעלאב
 1044 .טסע .גלא .קא ,ןועמש שטווואנאב

 1041 .נאּפ .גלא ,לאבימ ץאמראכ

 מבעל .טָא .ּפש"ג ,רעדנאסקעלא אביל
 1044 .רוכ .ּפש"ג ,םהרבא וקפדיל
 מבעל ..דעּפ .ּפש"ג ,עיסעפ אקסדיל
 1041 .טא ,לאומש אדנאוועל
 1044 .טסע .רוא .במא ,לאפר ןיוועל
 1944 .טסע .,ךיכ .קא ,םירפא ןאמרעל

 ' 1945 .טנער .ּפש"ג ,לאומש םולאגראמ
 1943 .לַאיב .דעּפ ,דעמאלעמ

 1041 .נאּפ .גלא ,עּפול טאומאנ
 מבעל .גלא .פש"ג ,אולימע טולאס

 1948 .רעד .קא ,שטיווארוס .

 .לוקא .קא .,וקסדאבאלס
 ?1049 ,לוקא .קא ,אדליטאמ שטיווארוס
 1041 .נאּפ .גלא ,אניג ַאקצולס

 זיר

 טי ---



: 
 ,פש"ג ,והולא סילדעס טבעל .גיצ

 עפ ,ןמלק יניאקאפס 1041 אגנאלַאּפ .ד

 1044 .טסע .גלא .קא ,ןאמרעטלע
 1944 .גלא .ּפע .נאס ,ראזאל ןייטשּפע
 1944 .טסע .גלא .ּפֶע .נאס ,,לאונמע ןיוטשפע

 1944 .טסע .גלא .במא ,רימידאלוו רעטשטאפ

 םסע .גלא .במא ,ביול מָאּפ ץנארעמָאּפ . 1944

 1044 .טסע .נוג .במא ,ןאעל טוהרעגנופ

 1044 .ל .ג .גלא .קא ,ללה םונוופ

 א .דעּפ .פש"ג ,עיסעּפ ןאסלעגוופ
 טבעל .רוא .ּפש"ג ,השמ גרעבנעגיופ

 טבעל .רֹוּכ .ּפש"ג עי אבאסיוּפ
 ,מואד .גלא .במא ,יוסקעלא קזאווערעפ

 ש

 1048 .דעּפ .פש"ג ,אקואווערעפ !
 .במוא .גלא ,ןבואר יקלָאוװערעפ
 1041 .ט .נ .גלא ,המלש טנעמַאגרעּפ
 ,במוא .,דעּפ .ּפש"ג ,אונאר קלא טנעכאגרעפ
 מבעל :גלא .במא ,ללה םייה;דורפ

 1949 .טסע .נלא ה"נ ,השמ ןאמרעקוצ

 1041 .טַאנ .דעּפ ,יצאראה יקסראוואק

 טבעל .גלא .במא ,רעב רענדאלאק

 טבעל .גלאו .ּפש"ג ,שווואכאנלאק
 .במוא .גלא .במא ,שטיוואראטמנאק

 טבעל .ריִּכ .פש":ג ,והילא יקסכוינאק

 .טסע .גלא .ּפש"ג ,רעדנאסקעלא - ןאלּפאק-

1048 

 .גלא ,שטיוואילעפאק

 .דעּפ .קא ,יקסנואנראק
 .גלא ,לעדוי שטיוועלעשוק

 .במוא

48? 

 1941 .נאפ

 1042 .טוָאד .גלא .במא ,לעבא יקסנאימעשק

 1043 .טסע .גלא .במא ,וראגירג/ןאה

 1044 .גלא .במא ,דערפלא טילבנעזאר

 1049 .,טַאנ .נא ,רעדנאסקעלא םאר

 1044 .טסע .נא .ּפש"ג ,לאבכומ םאר

 1041 .נאּפ .גלא ,קירנעה טלאסאר

 1944 .טסע .טא .במא ,ןאעל סעקשַאר

 1944 .טסע .טא .במא ,ןאעל דניקווור

 1944 .טסע .לוקָא .ּפש"ג קחַצו קונשטור

 טבעל .העּפ ,פש"ג ,ולתפנ קינזע
 טבעל .דעּפ .ּפש"ג ,אידאנ קונזע

 1044 .טסע .לוקא במא

 בוא .גלא

 .נאפ יא יפ 1044

 . דיוס = א "7 *
 9 += .ועּפ .טש ג

 ,סעבער

 ,יקסלאנימ טער

 גלא ,יקסנאשער

 ,אזאר אקסנארוואג-דאבאש
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 טבעל .גלא ,פש"ג ,לאפר יקסוואדאש
 .במוא רעפ טל אקסוואדאש

 .טסע .גלא .במא ,ןמלק אהיפאש
 .טסע .גלא .םש"ג ,באז וקסולעמוש

 טבעל .רעד .קא ,רעיוהנייטש
 טבעל .גלא .קא ,םהרבא ןאמניוטש

1041 
1044 

 1949 .ל .ג .לוקָא .בֹמַא ,הכרב רעקנייש ?1048 .גלא .ּפע .גאס ,וקסווענעשטסאק
 .במוא .גלא .פע .נאס ,שטיוואקשומש : .נאפ .גלַא ?.במא ,אונאס ןעגאבנעלענעצאק

 טבעל .גלא .ּפע .נאס - ,ןאמרעש 1041

 -ּפָא ענעדישרַאפ יד ןיא טעברַאעג טָאה סָאװ ,לַאנָאסרעּפ ןשיניצידעמ ןקירעביא ןופ
 :ןעמענ עקידנעגלָאפ רָאנ ךיז ךיא ןאמרעד ָאמעג ןיא ןזעוו-ןרַאמונַאס ןופ ןעגנוניוווצ

 -אב ,היה בראפאלב ,עשאמ קילאנא ,עזול ןארא ,ארעוו זונא -- םסרעטסעווש-ןקנַארק
 -יפ ןייטשניווו ,םירמ ןאמפיוק-אקצעשזראווד ,אקסניריצ-עדארג. ,ענעיב .אקסוואר
 -וכ ,רתסא ץכ ,הפי ,הרפש רעידאנערג-לטיימט ,וואקינזעלעשז ,ןאסלעדייז ,עד
 ,אקצאטילאּפ ,הנח ויּפש-ריפאס ,לעדאב | ,יוושפ  ;תרעבּפול

 ,איטעב גרעבסאלש ,אראלק אק סראוואק ,שטיוואראטנאק ,ןאס

 -לייק ,ןאלּפאק ,ןאגאק
 ,םירמ אקסוואדאש

 .רעש

 : .רעש ,רעב ןאסניוועל ,יקסנישזאלאוו ,קורב ,ןילייב ,בראפאלב -- םרעשדלעפ

 ,ץאמראכ ,,אזלע ןילדרעווס .םורפא סעקלוק ,ןאמלעדאנ טרעבאר ,ךאלב = .ןטסיטנעד
 .ץבכ ,סעבערו ,וקסנולקאטס |

 .רתסא סיזרעקֹוצ ,יקסדאשטלאמ ,ןוקמורפ ,ולסעשט -- סרעקייטּפא



 אטעג רענליוו ןיא ןזעוו רוטלוק סאד 6
 -עג זיא ,ענליוו ָאטעג ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןעלטיּפַאק עטסקיטכיל יד ןופ סנייא

 ,ןזעוו-רוטלוק סָאד ןעוו

 ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ןרָאי ןופ ךשמ ןיא טָאה הדע עשידיי רענליוו יד ביוא

 םעד ןגָארט וצ ,טכיזניה-רוטלוק ןזיא ,יואר ענליװדָאטעג זיא -- אטילד םילשורי

 דנַאטשרעדיװ ןקיטסייג ןשידיי ןופ לָאבמיס סלַא ,סָאטעג יד ןופ םילשורי ןעמָאנ

 .םישזער-יצַאנ ןרעטנוא

 ,רעגנוה ,טיונ ץָארט ,סעיצקַא ןוא ןעגנוקישסיורַא ןופ ,:יוט ןופ רַאפעג רעד ץָארט

 יד ןשיװצ תוחילש ןייז רַאפ ןטלַאהעג ענליװ:ָאטעג ןיא םוטנדיי סָאד טָאה -- ןדייל

 עיצידַארט-רוטלוק עשידיי ,עקידתורוד ,ענייש ,עטלַא יד ןעניּפש וצ ָאטעג ןופ ןרעיומ

 ןוא עשיאערבעה .,רָאכ ,רעטַאעט ,ןזעוו-לוש טגייווצעצ-טיירב ַא ןפַאש ,ענליוו ןופ

 עשידיי רעטייוו ןפַאש ,לַאז-ןעייל ,ןקעטָאילביב ,ןעגנוטלַאטשנַארַאפ-רוטלוק עשידיי

 סרעלעק ןיא ,רעדיל ןבירשעג ןעמ טָאה סענילַאמ ןיא .רוטַארעטיל עשיאערבעה ןֹוא

 עדליוו-עגושמ יד ןבָאה סע ,רעדניק טנרעלעג תוברוח עטלַא ןיא ,רעכיב טלמַאזעג

 .ָאטעג ןופ טסייג-סגנופַאש ןשידיי םעד ןכָארבעצ טינ ןעגנוגנידַאב-סנבעל

 ןזעוו-לוש

 ַאטעג ןיא ןזעוו-לוש סָאד ןענַאטשטנַא זיא ױזַא יוו

 -ג:ַאל רענעזעוועג ,יקצילָא השמ רערעל רעד טָאה ָאטעג ןופ גָאט ןטירד ןפיוא

 ןינב ןיא ןפורעגפיו:וצ ,ןיײארַאפ-רערעל ןשיאערבעה רענליוו ןופ רעציזרָאפ רעקירָאי

 ,(ןיטסינומָאק) אדיורב לחר סנירערעל יד (סַאג עקסלעװַאש) זיולק סעקלואש בר ןופ

 ןטערטעגסױרַא ןוא (ןיטסידנוב) טלַאטשעגטוג םירמ ,(ןיטסינומָאק) ןייטשנרעב ערימ

 רענליוו ענעזעוועג עלַא ןופ ןזעווד לוש טקינייאעג ַא ןפַאש וצ וויטַאיציניא רעד טימ

 ןכלעוו ןיא ,טַאר-ןדיי ןרַאפ םודנַארָאמעמ ַא ןבירשעגנָא ןבָאה ייז .ןעגנוטכיר- לוש

 ואוו ,ןטלַאטשנַא-טכיזפיוא-רעדניק ןֿפַאש וצ טייקידנעווטיונ יד ןזיוועגפיוא ןבָאה ייז

 ,טעברַא רעד ֹוצ ןעייג ןרעטלע ערעייז תעשב ,רעדניק יד ףיוא ןבעג גנוטכַא לָאז ןעמ

 ןופ םוכס ןסיוועג ַא ךיוא יו ,גנואיצרעד ייז ןבעג ,ןעגניז ןענרעל ,ַיז טימ ךיז ןליּפש

 ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ףעש רעד ,סנעג בקעי זַא ,טלייצרעד ןעמ .םידומיל-לוש

 ןוא ָאטעג יא עיצַאוטיס רערעווש רעד ןופ טריוורענעד רעייז ןעוועג זיא רעכלעוו

 :עיצַאגעלעד רעד טרעפטנעעג טָאה ,סעיצקַא עקידנעָארד .קיד:עטש

 טימ טוט ןוא ,ןלַאקָאל עקינייא ךייא טַאנ רעבָא ,ּפָאק םעד טינ רימ טיירדרַאפ ---

 ,טליוו ריא סָאװ ,רעדניק יד

 יד טימ גנוריסערעטניארַאפ /עסיורג ַא ןזיװעגסױרַא סנעג בקעי טָאה רעטעּפש

 ךיוא יוו ,םיבוט-םוי-לוש יד ,םידומיל יד ןכוזַאב טגעלפ רע ,ןזעוו-לוש ןופ ןגַארפ

 .םַארגָארּפ-לוש םעד עגונב ןעגנוניימ טגָאזעגסױרַא
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 ףוסל ןוא סרערעל יד .רַאפ ןענייש יד זופ לָאצ יד ןסקַאװעג ןענעז טייצ רעד טימ
 .ָאטעג ןיא גנַאװצ-לוש רעד ןרָאװעג טריפעגנירַא ךיוא זיא

 ףיוא זילק עבורח ַא ןעװעג ןענעז ןלוש-ָאטעג יד ןופ ןלַאקָאל עטשרע יד
 ףיוא זיוה בורח ַא ןוא סַאג רעװעקטַאי ףיוא עקכַאי-םירורפ ַא ,סַאג ַאקסלעװַאש
 ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ ןופ סרערעל ענעזעוועג ,ןַאמ קיצכעז ַא .12 סַאג ןושַארטס
 ןופ ןביוש ענעכָארבעצ ,רענייטש ,ןזורג יד ןגָארטסױרַא ןעמונעג ךיז דלַאב ןבָאה
 יד .סעגָאלדָאּפ יד ןשַאו ןוא ךעלטערב ךעלקיטש ןופ ןריט זלעטשפיוא ,תוברוח יד
 -ַארטסיגער ַא טריפעגכרוד ןבָאה ,סרעטסעווש-ןעקנַארק ןופ ףליה רעד טימ סרעדעל

 ןרָאװעג ןעגנָאהעגפיוא ןענעז ָאטעג ןופ רעטרע עייר רעצנַאג ַא ןיא .רעדניק ןופ עיצ
 -סטכיזפיוא-רעדניק יד ןיא רעדניק יד !ביירשרַאפ וצ ןפורעג טָאה ןעמ ואוו ןטַאקַאלּפ
 ַא סָאד ןיא רעמָאט ,ארומ לסיב ַא טַאהעג הליחתכל ןבָאה ןרעטלע יד .ןטלַאטשנַא

 ערעייז ןסיוו וצ ןוא ,רעדניק ַאד ןענעז סע ליפיוו ןסיוו וצ ידכ ,טַאר-ןדיי ןיפ לציּפש

 עכלעוו ,סרערעל -- ןזעוו-לוש ןופ שארב טייטש סע רעוו קידנעעז רעבָא .ןסערדַא

 ןגירקעג ןרעטלע יד ןבָאה -- ענליו ןיא סרעליש תורוד טעװעדָאהעגסױא ןבָאה

 רעבמעטּפעס ןיא ןַאד ןענעז סע .עיצַארטסיגער רעד וצ רעדניק יד טריפעג ןוא יורטוצ

 רעטלע ןיא רעדניק טרעדנוה ןביז טנזיוט ייווצ רעביא ןרָאװעג טרירטסיגער 1

 ענעדישרַאפ בילוצ ,ךָאד זיא רעדניק לייט רעסיוועג ַא .רָאי ןצרעפ זיב סקעז ןופ

 טפרַאדעג ןבָאה רעדניק יד סָאװ ,םער בילוצ ןה ;ןרָאװעג טרירטסיגעררַאפ טשינ ,תוביס

 ָאמעג ןיא סָאװ ,םעד בילוצ ןה ,רעדניק ע:עזָאלעגרעביא ערענעלק ףיוא ןבעג גנוטכַא

 -זעב;) ץזָאלצוש ןוא עזָאלנרעטלע ירמגל רעדניק לָאצ ערעסערג ַא ןעוועג ןיוש ןענעז

 ,הסנרּפ רעייז !כוז טזומעג ןיילַא ןבָאה סָאװ ,(?יקינרָאזירּפ

 1941 רעבמעטּפעס ןט-6 ןופ טרעיודעג טָאה רעכלעוו ,ייווצ רעמונ ָאטעג ןיא ךיוא

 זיא סע רעכלעו ןופ שארב לוש ַא ןעװעג זיא ,1941 רוּפכ-םוי זיב

 ,סרערעל עיר עצנַאג ַא טעברַאעג ןבָאה ןטרָאד .ןייטשנרעב םירמ ןענַאטשעג

 -טפירש ןופ 'יורפ) ץיווָאנַאלּפַאק ַאדיא ,ןייטסשרעג בקעי ךימ ךיא וָאמרעד ייז ןשיווצ

 רעמונ ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ייב .ןָאדרָאג ַאינַאמ ןוא (ץיוװוָאנַאלּפַאק-ןד רעלעטש

 ָאטעג ןיא ןענעבנגרעבירַא ךיז ןעגנולעג סרערעל לָאצ עניילק ַא רָאג זיא ייווצ

 / .סנייא רעמונ

 ִּש

 עסייוו ענעפורעג ױזַא יד טַאר-ןדיי וכרוד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןע:עז סע ןעוו

 טּפַאכעג ןופ סרעבַאהניא ערעייז ץוש ןבעגעג הליחתכל ןבָאה עכלעוו ,ןענייש-טַאר-ןדיי

 עכלעוו ,ןַאמ קיצכעז עלַא !ענייש עסייוו עקיזָאד יד ןעמוקַאב ןבָאה ,טעברַא וצ ןרעוו

 יד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו .ןזעוו-לוש םעד ןופ ןדנירג םייב ןעוועג לּפטמ ךיז ןבָאה

 רָאנ ןועוולוש ןופ לרוג ןפיוא ןלַאפעגסיוא זיא ןענייש-סנבעל עלעג יד ןופ טייצ

 ןעמוקַאב ןענייש עלעג יד ןבָאה ,העוט טינ ךיז ןיב ךיא ביוא .ןענייש עלעג ןעצ

 ,אדיורב לֶחֶר ,לעשוב הילדג ,(יקסמָאטסַאב .ש ןוכ יורפ) ןָאסמייח םירמ ,יקצילֶא השמי

 ףיקייל ףסוי ,טלַאטשעגטוג םירמ ,טימש עמיס ,ןַאמסָארג עינַאמ ,ןייטשנרעב ערימ

 לייט ַא .ןעמוקַאב טינ ןענייש עלעג ןייק ןבָאה סרערעל קיצכעז יד ןופ עקירעביא יד

 ןעמוקַאב וצ טרָאד ןוא ָאטעג ןרעסיוא טעברַא רעד וצ ןײגסױרַא ןעגנולעג זיא

 -קעװַא זיא לייט רעסיורג  ַא ,סענילַאמ ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז טָאה לייט ַא ,ןענייש

 .רַאנָאּפ ןייק ןרָאװעג טריפעג



 ָאטעג ןיא פמַאק-רוטלוק רעד

 הפוקת רעטשרע רעד ןיא ךיז טָאה ,ָאטעג ןיא ןזעוו-לוש ןכעלטייהנייא םורַא

 ןוא ליצ-סגנואיצרעד ,תוהמ ,רעטקַארַאכ םעד עגונב ףמַאק-רוטלוק ַא טלקיװטנַא

 /צכלעו טימ -- םַארגָארּפ-םידומל ןופ ןוא לַאנָאסרעּפ-רערעל ןופ לעטשנעמַאזוצ

 ןופ יירפ רעד ןיא ןײגסױרַא רעכעלטנגוי רעד לָאז ןעעדיא עלַאנָאיצַאנ זוא עלַאיצָאס

 -לוש ןכעלטייהנייא ךיז ןקידנפַאש ןיא ןעמענרַאפ לָאז טרָא ןַא רַאפ סָאװ -- ָאטעג -

 -עג ענײמעגלַא ,עטכישעג עשידיי ,ך"נת ,לארשי-ץרא ,שיאערבעה ןוא שידיי ,ןזעוו

 ןעֹוועג .המודכו רעטסומ סלַא ןעניד ןפרַאד ןדלעה ןוא תופוקת עכלעוו -- עטכיש

 ,גנוריּפורג ןייא ןופ העּפשה עשינָאלָאעדיא עטלוב ַא ןשרעה טגעלפ'ס ןעוו ,ןטייצ

 -סינויצ רעד טָאה רקיעב .רערעדנַא ןַא וצ ןייגרעביא טגעלפ העּפשה יד ןעוו ןטייצ ןוא

 טָאה'ס עכלעװ ,העּפשה עקידנגיורעביא יד שיאעדיא טפמעקַאב "ךַאד; רעשיט

 -רוטלוק ןטימ סָאװ ,לַאפוצ םעד קנַאד ַא "דנוב, רעד הליחתכל ןזעוו-לוש ןיא טַאהעג

 ."דנוב, ןופ רבח ַא טעטיילעג טָאה טַאר-ןדיי םייב טרָאסע

 ןרָאװעג טריפעגנייא זיא ?ףמַאק-רוטלוק, םענעפורעג ױזַא ןופ טַאטלוזער ןיא

 ןיא םייונש ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע ,סרעועל עשידיי ןוא עשיאערבעה ןופ טעטירַאּפ ַא

 זיא'ס ןֹוא -- גנולײטּפָא-לוש רעד זופ ןוא ָאטעג ןופ טמַא-רוטלוק ןשידיי ןיפ ןטמַא יד

 .ןזעוו-לושיָאטעג ןופ םַארגָארּפ רעשיטעטניס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג

 יש

 יקסנושַאי ירָאגירג :ןעוועג ןענעז גנוליײטּפָא-רוטלוק רעד ןופ רעטייל עטשרע יד

 -נרעב ָאעֶל ר"ד רעוט ווא רערעל רעשיטסינויצ רעד רעטעּפש ,(רעוט רעשידנוב)

 רעשידיי-שיאערבעה רעד טייצ עצנַאג יד :עמכ ןעוועג זיא רעטייל-עציוו סלַא ;ןייטש

 .ןייטשדלעפ חמצ ר"ד ,ענווָאק ןופ רעטכיד

 רעשיטקַאפ ןייז ןעוועג זיא ,ָאלעג ןיא ןזעוו-לוש ןופ רעטייל רעטשרע רעד

 -טנעמיד לארשי ,רעלעטשטפירש רעשיאערבעה רעד רע:עּפש ;יקצילָא השמ ,רעדנירג

 -לוש ןופ היח-המשנ יד ןבילבעג טייצ עצנַאג יד זיא יקצילֶא השמ ;ענוװָאק ןופ ןַאמ

 ןייטשנרעב םירמ ,אדיורב לחר :קיטעט ןעוועג ןענעז ןזעוו-לוש ןופ ָארויב ןיא .ןזעוו

 .ןיטסידנוב) טלַאטשעגטוג םירמ ,(סניטסינומָאק)

 ענעדיישרַאפ ןיא טעטסיילעג ליפ רעייז ןבָאה ןזעוו-לוש ןופ טייקיטעט רעד ןיא

 ביל : סנירערעל ןוא סרערעל יד ךיוא ,עטנַאמרעד:ביוא יד ץוח ַא ,ָאטעג ןופ תוכוקת

 רזעילא ,לעשוב הילדג ,יַאמקרעב היער ,ןַאמרעב לארשי ,יקסמָאטסַאב המלש ,ןיקסעּפָא

 בקעי ,;ַאמסָארג עזיל ,ןַאמרעקוצ-ןָאדרָאג עינַאמ ,(ַאקטַאב) יקסניליג ,טָאילג ,גרעבדלָאג

 ,ןָאסמיײח םירמ ,עזָאר-קיניײװ ילתפנ ,טרַאה ר"ד ,ןיקשַאמרוד ,רעזעלג םהרבא ,ןייטשרעג

 -ןל ַאיסוינ ,יקצָאבול לארשי ,יקצָאבול ךורב ,יקצָא;רַאשט .שזניא ,יוועל ,שטיווָאברוט

 -װָאמ ר"ד ,ןַא:ייוועל הרש ,ַאקסול ,ַאקסווָאדולבַאז-ןיקייל ַאמיס ,ןיקייל ףסוי ,ַאקצָאב

 קחצי ,ַאנשזָאבַאנ היבצ ,קַאשרַאגַאמ לארשי ,רעלומ עטיג ,סעלעקרַאמ הרפש ,שטיוװָאש

 -ַאק גילעז ,רעכַאמרעדולּפ ןושרג ,ןָארּפע עשַאמ ,ּפעלס םהרבא ,יקצילָאפס ,יקצינעס

 ,רעפייר בקעי ,סעק:יפרַאק ,ןַאלּפַאק בקעי ,ןוח-רענזיולק לחר ,רעניילק ,קינשטַאב

 .ןַאלּפַאק עלכימ ,לעטפעש בייל ,טדימש עמיס ,ןוז ןוא רעטָאפ ןיקסַאר
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 יד ןופ ןוא "סרעּפַאכ, יד ןופ הפוקת רעד ןיא סרערעל ענעמוקעגמוא יד ןשיווצ

 -גייטש ,שטיווערוג לארשי ,יקצינעס השמ ךיז ךיא ןָאמרעד (1941) ָאלעג ןיא ?סעיצקַא;

 ;ױד:ַאל ןועמש ,קינשטָאמָאּפ ,יקסנירטסאק ,הפי ,ָאריּפס ,ןַאמטיול ,ןַאמלערעּפ ,זיוה

 ,(עווָאנָארָאװ ןופ הטיחש רעד ןיא) לעמעצ ינַאפ ,לעמעצ והימרי ;רעביב לארשי ר"ד

 .ווָארָאטקיװ ,גרעבשריה

 יד תעשב ןה .,םַארגָארּפ-ָאטעג ןשיטעטניס םעד ןלעטשנייא ןרַאפ ןה ,ןכָאנ ןה

 טימ ןעגנוריּפורג עלַא ןופ טפַאשרערעל יד טָאה ,ןזעוו-לוש ןיא םייונש ענעדישרַאפ

 ןעמַאזוצ ,ךַאז רעד רַאפ תובהלתה טימ זוא ,רעדניק יד רַאפ טייקנבעגעגרעביא סיורג

 .זעוו-לוש סָאד טיובעג שפנ תריסמ רעכעלקריוו טימ ןוא טעברַאעגטימ

 ןזעוװ-לוש ןופ םַארגָארּפ עשיטעטניס סָאד

 זיא סעכלעוו ,ןזעוו:לוש ןופ םַארגָארּפ םעד ןעמדִיוו רעטרעוװ רָאּפ ַא ָאד ליוו'כ

 טָאה סָאװ ןוא ,ָאטעג ןיא ףמַאק-רוטלוק םענעפורעג ױזַא ןכָאנ ןרָאװעג טלעטשעגנייא

 ןוא עלַאנָאיצַאנ ןופ זעטניס ַא ןופ וואורּפ ןטנַאסערעטניא ןַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ

 -רעסיוא ןוא זיירק-ןרעטלע םעד ייב גנונעקרענָא ןפורעגסױרַא ןוא ,ןעעדיא עלַאיצָאס

 םַארגָארּפ ןופ ַאמעכס ַא ןּבעג ֹוצ ריבורּפ'כ .רעדניק יד ייב תובהלתה עכעלנעוועג

 ןבילבעג רימ ןענעז ייז יו ױזַא ,ןזעוו-לוש ןופ "עיגָאלָאעדיא רעשיטעטניס, ןוא

 .ןורכז ןיא

 םַארגָארּפ ןופ ןּפיצנירּפ יד

 עלַא ןופ טײטשַאב טפַאשרערעל יד .רעשיטעטניס ַא זיא ןזעוו-לוש סָאד --

 .סעלַארטנעצ-לוש ענעזעוועג

 םידומיל יד ןענעז ןטרָאג-רעדניק ןייא ןיא .שידיי זיא ךַארּפש-םידומיל יד --

 ףיוא ןײגרעבירַא טייצ רעד טימ זענעק ןלָאז רעדניק יד זַא ,ױזַא ןרָאװעג .טריפעג

 .ךַארּפש-דומיל סלַא ,שיאערבעה

 סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןסַאלק עלַא ןיא ןוא ןלוש עלַא ןיא טנרעלעג טרעוו סע --

 רעייז ןופ גנוכיירטשרעטנוא רעד טימ רוטַארעטיל עשיאערבעה ןוא שיאערבעה

 .רוטלוק רעקידתורוד ןייז ןוא קלָאפ ןופ ןבעל ןיא לָאר רעקיטכיוו

 ןטימ קיטייצכיילג .ןזעוו-לוש ןופ דומיל רעלַארטנעצ ַא זיא עטכישעג עשידיי --

 לעלַארַאּפ טנרעלעג ןרעו ,עטכישעג רעשידיי רעד ןופ תופוקת ענעדישרַאפ ןענרעל

 ,עטכישעג-טלעוו רעד ןופ תופוקת עכעלנע

 .ןזעוו-לוש ןיא םידומיל-טנורג יד ןופ רענייא זיא ך"נת --

 גנואיצרעד רעד ןופ ןּפיצנירּפ יד

 .עדריוו רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ ןופ ליפעג --

 וצ טײקמַאזקרעמפיוא עלעיצעּפס ןוא טייהנעגנַאגרַאפ-סקלָאפ רעד וצ עביל --

 -סקלָאפ רַאפ סרעפמעק יד וצ ןוא טעטינערעוואוס רעלַאנָאיצַאנ ןופ ,הפוקת רעד

 ,הדסמ ןוא אבכוכ-רב ,םיאנומשח :טייהיירפ

 םיבושי עשידיי עלַא ןיא ןבעל שידיי :טרַאונגעק-סקלָאפ ןופ שינעטנעקרעד --

 ;ןרָאװעג ןענַאטשרַאפ סע זיא טייצ רעד טימ) טפנוקוצ-סקלָאפ ןיא ןביולג ---
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 לארשי-ץרא ןערעוואזס ַא ןיא קלָאפ יירפ שידיי ַא -- זיא טפנוקוצ-סקלָאפ עשידיי יד

 : | ,(טייהשטנעמ רעיירפ ַא ןופ לייט ַא סלַא

 7 ,םייהיירפ ןוא טעברַא וצ עביל --

 ,סרעקירדרעטנוא ןגעק ףמַאק ןופ ןוא טעברַא ןופ טייהשטנעמ רעד וצ עביל --

 רערעסעב ַא דַאפ ףינַאק םניא רעקלעפ עלַא ןופ תופתוש רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ליפעג

 .טלצו רעטכערעג ןוא

 ןרָאװעג טנרעלענ זיא (עיפַארגָאניטסעלַאּפ לארשי-ץרא ןופ שינעטנעק יד

 ,דומיל רעלעיצעּפס סלַא

 ,רעדניק יד רַאפ דימיל העשירָאטַאגילבָא טינ סלַא ןרָאװעג טנרעלעג זיא עיגילער

 .עיגילער רעד ןופ ןּפיצנירּפ יד טימ ןענעקַאב ךיז ןליוו עכלעוו

 רעדניק ןוא סרערעל ,ןלושיָאטעג יד

 ןופ טפַאשרערעל רענעבעגעגרעביא ריא טימ ןָא דימת ןופ טמשעג טָאה ענליוו

 ַא ןופ ןעמָאנ ַא ןליוּפ ןיא טַאהעג טָאה רערעל רענליוו ַא ;ןעמעטסיס-לוש עריא עלַא

 -פיונוצ ןעוועג ןענעז טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןוא קיגָאגַאדעּפ ןכלעוו ייב ,ןשטנעמ

 יו רָאנ ,עיסעּפָארּפ ַא יו ךַאפ ןייז ףיוא טשינ טקוק רעכלעוו ,שטנעמ ַא ,ןדנובעג

 ןרָאי עייר ַא בָאה ךיא .שפנו בלב ּפָא ךיז טיג רע רעכלעוו וצ תוחילש ַא ףיוא

 .סעלַארטנעצ ענעדישרַאפ ןיא ןלוש עשידיי רענליוו ןיא רָאטקָאד-לוש סלַא טעברַאעג

 ַאזַא רָאנ .סרערעל יד ןופ טייקנבעגעגרעביא יד טרעטסײגַאב קידנעטש ךימ טָאה סע

 ןבָאה סרערעל-ָאטעג רענליוו יד עכלעוו (עפנ-תוריסמ קידתובהלתה ,שיטסַאיזוטנע

 יד ןיא וליפא ךיא בָאה ,רעדניק יד וצ ןוא ןזעוו-לוש ןופ יובפיוא םוצ ןזיװעגסױרַא

 ןיא ןענעז רעדניק ןוא סרערעל .ןעזעג טינ אטילד םילשורי ןופ ןרָאי עקיטכיל

 ןעמַאװצ .החּפשמ ןייא ןרָאװעג ,ןזעוו-לוש סָאד ןעיובוצפיוא ןוצר ןעמַאזניימעג

 טָאה ןעמ עכלעוו ,תוברוח ענעכָארבעצ ןופ לגיצ ןוא רענייטש ,זורג ןגָארטעגסױרַא

 ןייא ןופ טּפעלשעגפיונוצ ןעמַאזוצ .ןענרעל םוצ ןלַאקָאל ןיא ןעלדנַאוװרַאפ טפרַאדעג

 ,רעטצנעפ קיטש ןסירענּפָא ןַא רעטירד ַא ןופ ,טערב ַא רערעדנַא ןַא ןופ ,ריט ַא הברוח

 סנירערעל .בוטש ַא ןענָאמרעד ףרַאד סָאװ ,סעּפע ץלַא םעד ןופ ןלעטשפיונוצ ידכב

 / יד ןופ סעגָאלדָאּפ ןשַאװעג ןוא ןענַאטשעג םענייא ןיא ןענעז ךעלדיימ-לוש ןוא

 -ַאוונָא ןענעק וצ ףיוא ץלָאה טקַאהעג םַאזניימעג ןבָאה סרעליש ןוא סרערעל .ןלוש

 -ָאטעג ערעווש יד ןיא ןריורפעג ןוא ןסעזעג זיא ןעמ ואוו ןבוטש עצלַאק יד ןעמער

 .ןרעטניוו

 ףעװעג טינ קנעב-לוש ןייק טעמכ זיא ָאטעג ןופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא

 רעטרעװ יד טרעהעג ןוא דרע רעד ףיוא טשילומעגוצ ןסעזעג רעדניק יד ןענעז

 ןיא קנעב-לוש ןזייװַאב ֹוצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רעטעּפש טשרע .סרערעל יד ןופ

 .ָאטעג

 ןגעלפ "ןעמעט עיירפ , ףיוא ןביירש וצ רעדניק יד ןרעוו ןבעגעג טגעלפ'ס ןעוו

 עשרעדניק ןופ ןעמענ ךיז ןָאמרעד'כ .טייקכעלקריווָאטעג רעד וצ ןסַאּפוצ סע ייז

 רעטשרע רעד, ,"רַאנָאּפ ןופ טעװעשַארעג ךיז ךיא בָאה ױזַא יוו, : !טעברַא עכעלטפירש

 "ענילַאמ ַא ןיא ךיז טלַאהַאב , ,"טיוט םוצ ןרעטלע עניימ טריפ ןעמ, ,יָאטעג ןיא גָאט

 .המודכו
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 ַא ןָא ןירערעל ַא ןוא ָאטעג ןיא עיצקַא ןַא ןכָארבעגסױא לָאמניײא זיא סע ןעוו
 רָאנ דומיל םעד ןסירעגרעביא טינ יז טָאה ,עיצקעל ןטימ ןיא ןטלַאהעג טָאה ןייש
 יד .ןעמוקנָא ךָאנ טעװ סָאװ ,טלעוו רעטוג רעד ןגעוו רעדניק יד טלייצרעד ,רעטייוו
 ,רַאנָאּפ ןייק --- ןעוועג זיא לרוג ריא .ןטלַאהַאב וצ ךיז ןזיװַאב טינ טָאה ןירערעל

 ןרַאפ העש עצנַאג ַא לוש ןיא ךיז ןעמוקפיונוצ רעדניק יד ןגעלפ ֹטּפָא רעייז
 רערעל רעד זַא ,טרַאװרעד םיוק ךיז דלודעגמוא טימ ןוא םידומיל יד ןופ זעניגַאב
 עציײלּפ סרבח ןפיוא טרַאּפשעגנָא ןטלַאהעג יז ןבָאה ןטפעה יד .ןלייצרעד.ןביוהנָא לָאז
 ןגָארטקעװַא ךיז ייז ןגעלפ עיזַאטנַאפ רעד טימ .סעיצקעל יד ןביירשרַאפ ױזַא ןוא
 וצ ןוא ,סעיצקַא ןייק ןוא ָאטעג ןייק ָאטינ זיא סע ואוו ,רערעדנַא ןַא טלעוו ַא ןיא
 ןעמעוו ייב ,רעדניק ןבָאה תוקספה יד ףיוא .עשהדסמ ,עשיאנומשח ,עשידלעה ןדיי

 ןעגניז ןוא דָאהַארַאק ַא טצנַאטעג ןרעטלע יד ןעמונעגוצ געט יד טשרע טָאה ןעמ

 ...עגנוי ןענעז רימ ,עגנוי ןענעז ריֿמ

 ַא ךיז ןָאמרעד ךיא .סעיצקעל יד ףיוא ןייז וצ וטפֶא זעמוקעגסיוא רימ זיא סע

 יד ןגעוו ןוא ינש-תיב ןברוח ןגעװ טלייצרעד טָאה יקצילֶא השמ ןעוו ,עיצקעל

 ,עיזַאטנַאפ רעטקיטעזעגמוא טימ טמַאלפעג ןבָאה ןגיוא עשרעדניק .ןפמַאק עשידיי

 :העש-דומיל ןייז ןקידנע טזָאלעג טינ םיא ןבָאה יז

 ..רעטייוו טלייצרעד ,רערעל ! ףמַאק ןשידיי ןגעוו'ךָאנ טלייצרעד ,רערעל --

 יש

 -עג ןוא ענעשַאװעג טּפָא ,עמוורעג ֹוד ןיֹוׁש ןציזַאב גָאט וצ טנייה
 ןוא קנעב-לוש עטסַאּפעגוצ טימ ןקלַאקָאל קא טםייצ רעד וצ ,עממאה
 .םירישכמ

 טּפָא קידנציז ,ןרעמיצ עטצייהעג-טינ ןוא טּפַאשגנע רעקידלַאװעג ןיא
 טפעה יד קידנטלַאה ,טנַאוו ַא ןָא טרַאּפשעגנָא קידנעייטש רעדָא ,דרע רעד ףיוא
 לייט ןטסערג םעד טכַאמעגכרוד רעדניק יד ןבָאה יוזַאו עציילּפ סרבח 'ןפיוא
 רעייו קידנזיײװסוורַא ,ןטלַאטשנא-רעל יד ןיא רעטניװ-ָאמעג ןטשרע  ןופ
 ןקולָאמ 2 ןַא ייז טנאמרעד עכלעוו ,לוש רעייז ןטלַאהפיוא ןליוװ ןקידתונשקע
 .ןבעל ןכעלשטנעמ

 -וצטנוזעג ןיוז ןוא ָאטעג ןיא דניקלוש סָאד , לקיטרַא םנופ גוצסיוא)
 .ונוי .ענליוװ:ָאטעג ,14 רעמונ טנול?עגסקלָאּפ .יקצעשזראווד .מ ר"ד ןופ ,"דנַאטש
48) 

 ַאטעג ןיא ןטלַאטשנַא-לוש יד

 ןטלַאטשנַא-לוש עקידנגלָאפ ןעוועג ןענעז סע

 ,ןיקייל ףסוי דעטלַאװרַאפ ,12 סַאג ןושַארטס ףױא -- 1 רעמונ לוש-סקלָאפ

 סרערעל קיסיירד ןוא סקעז טנרעלעג טרָאד ןבָאה סע .ןייטשרעג לחר ,ןירַאטערקעס

 טגעלפ ךוזַאב רעכעלגעט רעד .לוש-ָאטעג עטסערג יד זעוועג זיא סָאד .סנירערעל ןוא
 ןצפופ רעביא ןסַאלק לָאצ יד .רעדניק טנזיוט רעביא ןכַאמסיוא טפָא

 ,לשוב הילדג רעטלַאוװרַאפ רעד .1 סַאג עקסלעווַאש ףיוא -- 2 רעמונ לוש-סקלָאּפ

 טכַא בורק .יקצילֶא השמ :טקילײטַאב וויטקַא רעייז ךיז .קַאשרַאגַאמ לארשי ףליהעג

 ןסַאלק ןעצ ַא ייב .רעדניק טרעדנוה

 זייוונטייצ ,רעדניק טרעדנוה עקינייא ,21 סַאג עשטייד -- 3 רעמונ לוש-סקלָאפ
 .ןסַאלק ןביז ייב .טרעדנוה ריפ זיב

 ןסַאלק ריפ ןיא רעדניק טרעדנוה זיב קיצטכַא ,קיצפופ -- ןסרוק עלַאיזַאנמיג
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 ןבָאה עכלעוו ,ןסרוק עלַאיזַאנמיג יד ןופ ןוא 23 רעמונ לוש-סקלָאפ ןופ שארב

 ןענעז ןפליהעג סלַא ,שטיווָאברוט ןענַאטשעג זיא לַאקָאל ןבלעז ןיא ןענופעג ךיז

 .ןיקייל-יקסווָאדולבַאז עמיס ,טלַאטשעגטוג םירמ ,לעטפעש :קיטעט ןעוועג

 ךיז ןבָאה סע ואוו ,רענטרעג-רעדניק טריטסיזקע ןבָאה ןלוש-סקלָאפ יד ייב

 .רָאי סקעז ןוא ףניפ ,ריפ ןופ רעדניק טנרעלעג

 ,וָאקינזעלעשז :ךיז ךיא ןָאמרעד רענטרעג-רעדניק יד ןופ סנירערעל יד ןופ

 .עיַאפ ןוא סעלעקרַאמ

 ,סוקרַאמ ברה :ךיא קנעדעג ןלוש-סקלָאפ יד ןופ עיגילער ןופ סרערעל יד ןופ

 ,ןַאמטרַאב ,קישטשרָאבַאנ-קישטשזָאבענ רוחב-הבישי ,יקסנישזדָאלס ברה

 ךיוא זעוװעג זיא "סילייק, ןקָאלב-רעטעברַא עדייב יד ןיא -- ָאטעג ןרעסיוא

 ןיא טלייטעגנייא ,רעדניק קיצכעז ,קיצפופ וצ טלייצעג טָאה סָאװ ,ןזעוו-לוש ַא קיטעט

 בקעי ,יקצילֶא השמ :ךיז ךיא ןָאמרעד רערעל-"סילייק, יד ןופ ,ןּפורג עקינייא

 ,גרעבדלָאג ,אקסול ,ןַאלּפַאק

 םיבוט"םוי-לוש יד

 רעדניק יד .ןטנעמָאמ עכעלסעגרַאפמוא עקיטכיל ןעוועג ןענעז םיבוט םוי לוש יד

 רעדעי סָאװ ,ןרעמונ עטסעב יד ןופ .ןערב ןטרעטסיײגַאב ַא טימ טיירגעג ךיז ןבָאה

 לוש עדעי .גנורעייפ-לוש יד ןרעוװ טלעטשעגנעמַאזוצ טגעלפ ,טלעטשעגוצ טָאה סַאלק

 -וקרָאפ טגעלפ לוש רעדעי ןופ ןרעמונ עטסנגנולעג ,עטסעב יד ןופ .ג:ורעייפ ריא ןוא

 ַא ןגירק וצ .ןזעוו-לוש ןצנַאג ןופ בוט-םוי רעוויטַאטנעזערּפער רענײמעגלַא רעד ןעמ

 .עיצקעטָארּפ עסיורג ַא רַאפ טנכערעג ךיז טָאה גנורעייפ-לוש ַא ףיוא טעליב-טירטנייא

 .עיצַאטלַאזקע רעשרעדניק העש ַא ןיא ןשירפּפָא ךיז טלָאװעג טָאה רענַײא רעדעי

 יש

 .ָאטעג ןיא בוט-םוי-רעדניק ןטשרע םעד ךיז ןָאמרעד ךיא
 ,לוש ןופ ןרעטלע ןוא סרערעל-רעדניק :ןסעזעג ןעמ זיא עטסערּפעגנעמַאזוצ

 -- עניב רעד סיוא גנעל ,טַאקַאלּפ רעסיורג ַא ןעגנאהעג זיא טנַאװ ןפיוא
 :רעטרעוו סצרּפ .ל .י טימ

 ,עמשטערק ַא זיא טלעוו יד טינ ןיימ א,
 ?ףיד תילו ןיז תיל

 טיוט םעד ברע ןעייטש סָאװ ,רעדניק ,טיוט ןופ עטעװעטַארעג טשרָאקָא רעדניק

 .נ .ח ןדער סע ,סעיצַאמַאלקעד עלַארָאכ ןגָאז ,טעלַאב ןצנַאט ,ןעגניז ,ןרימַאלקעד --

 ,דײ-ָאטעג םוצ רעליימ עשרעדניק ןופ ץרּפ .ל .י ןוא קילַאיב

 ףרַאד דלַאב זַא ,גנוטרַאװרעד ןיא יו ,שיטסימ סעּפע ,טסערּפעג זיא גנומיטש יד

 תוכזב --- ןילַא ךיז ןופ ױזַא טָא -- רַאמשָאק ןרעווש ןיא גנורעטכיילרעד ַא ןעמוקנָא-

 : ...רעדניק עניילק ןופ

 . -עמ עטמולחרַאפ ןוא עקידנרוכישרַאפ ,עטלַא ןַא ךיז טרעהרעד םעצולּפ ּטָא ןוא
 סלעקרַאמ ןירערעל יד .סוַארטש ןַאהָאי ןופ "יַאנוד ןליטש ןעיולב ןפיוא , :עידָאל

 זיא ןוא ?לָאמַא ןעוועג ץלַא סָאד זיא .רָאכ ַא ןיא ןעלמרומ רעדניק יד ןוא טליּפש
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 ?יַאנוד ןופ ןרעסַאװ עיולב עליטש יד ןיא ןריולרַאפ ןוא ןדנואוושרַאּפ ץלַא סָאד
 -עגנָא ,רעטסערּפעג ןיא ..ָאטעג -- טציא !וא .ענייש ַא ,טלעוװ ַאזַא ןעוועג לָאמַא
 ץרַאה טרענייטשרַאפ רעצ ןופ ַא .ןייועג ַא ךיז טרעהרעד טייקליטש רעטגנערטש
 זָאכיסּפ-ןסַאמ ַא .רעטירד ַא ,רעטייווצ ַא טנייוו סע .ןכָארבעגנעמַאזוצ ןעמעוו ייב טָאה
 .ןענייוו ןדיי ןוא ןעגניז רעדניק .ןענייוו עלַא .לַאז ןיא סיוא טכערב

 ןעמַאמ ןייז וצ דניק ַא טגָאז רימ זבענ

 רעקיזומ ַא םענייא ןופ ,דיל ךעליירפ ַאזַא ךָאד ןעגניז רימ ,טינ ןייוו ,עמַאמ --
 ...סוַארטש

 רעד ןיא ,לָאמ ןטשרע םוצ לָאמַא טרעהעג דיל סָאד בָאה ךיא ,דניק ןיימ ---

 -- ךיז טנעקַאב ןַאד בָאה ךיא .לוש ןיימ טקידנעעג בָאה ךיא ןעוו טכַאנ-סגנורעייפ

 -- -- -- ןטַאט ןייד טימ -- לָאמ ןטשרע םוצ
 -- ןעמוקקירוצ טעװ עטַאט רעד ,עמַאמ טינ זייוו ָאט --

 ביילב .גניז ןוא ,רימ וצ וצ ךיז עילוט ..ןייטשרַאפ טשינ סע טסנעק וד --

 ..יירפ רעד ףיוא ןעגניז לָאמַא ךָאנ סע טסעװ .ןבעל םייב וד שטָאכ

 -יורג עלַא טבעלעגרעביא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ םלוע ןשיוװצ ןעזעג בָאה'כ

 ןופ ןפָאלטנַא !ענעז עכלעוו ןשטנעמ ;טנייוװעג טינ לָאמניײק ןוא ָאטעג ןופ ןטײקמַאז

 ,בורג עמַאס ןיפ רענעפָאלטנַא ןַא ןעוועג זיא םלוע םענופ רענייא ןוא ,רַאנָאּפ ןייק געוו

 -ןובעלרעביא ערעייז ןופ םיטרּפ עכעלרעדיוש טלייצרעד לָאמנייא טינ רימ ןבָאה ייז

 ױזַא ייז ןבָאה טציא ןוא .ןגיוא ערעייז ףיוא ןזיוװַאב טינ ךיז טָאה רערט ןייק זוא ,ןעג

 -ןוא-דלַאװ ,ןקידלושמוא ַאזַא ןופ רענעט יד ןופ גנַאלק םייב טנייוועג שיטַאמזַאּפס

 -- -- -- ."יַאנוד ןעיולב ןליטש םעד ףיוא; ןקידלגיופ

 ִּש

 -טּפױה יד ןעװעג ןענעז ,עמַאמ-עטַאט עטעװערָאהרַאפ עטושּפ ,ןרעטלע יד

 -יטשדזַאטסקע ןיא טפָא ןפיולרַאפ ןגעלפ עכלעוו ,ןעגנורעייפ-רעדניק יד ןופ םיפתוש

 רעדניק יד ןופ סעיצַאמַאלקעד עלַארָאכ ןוא ןעגנַאזעג יד ןיא .הליפת ַא ייב יו ,ןעגנומ

 רַאפ גנודָאלסיוא ןוא קורדסיוא ןַא ןכוז ,קיניזטסואווַאברעטנוא ,ןרעטלע יד ןגעלפ

 ןגעלפ ,זָא:ֿפיה ןיא יו שממ .ןליפעג-גנונעפָאה ןוא -רעצ עמוטש עטסמיטניא ערעייז

 טכליהעג לַאז-לוש ןיא ןבָאה'ס ןעװ ,רעטרעוו סצרּפ .ל .י ןעשטּפעשכָאנ עמַאמ-עטַאט

 ;ןעמיטש עשרעדניק יד

 ,םימי ןכייט ןופ ;ןכייט ןרעוו ןרערט ןופ -- -- --

 - -רענוד ַא -- ןעקנופ ןופ ;לובמ ַא -- םימי ןוּפ

 !ףייד תילו ןיד תיל ,טשינ ןיימ .ָא

 רעד ףיוא ןעוו ,לַאז-לוש ןיא ןפיולכרוד טגעלפ רעטיצ רעקידנעלסיירטפיוא ןַא

 יד ןופ עקנישטניילק יד ,םידימלת-ָאטעג עטסגניי יד ןזייווַאב ךיז ןגעלפ ענעצס

 ו :רעטסילפעג ַא ןפיולכרוד טגעלפ לַאז ןיא .רענטרעג-רעדניק

 : -- -- -- ךעל'הפוע ,ךעל'הפוע ---

 םידגב ןיא ןוא ןדנַאלריג ןיא טצוּפַאב ,ןטעלַאב ןצנַאט ןגעלפ ךעל'הפוע יד ןוא

 ןַא ףיוא טגעלפ רענייא ,סרערעל ןוא ןרעטלע .ךעלרעטַאלפ ןופ ןוא ךעלמיכאלמ ןופ

 טנעײלעגסױרַא טינ ייז ןופ לָאז סע ידכב ,ןגיוא יד ןביוהוצפיוא ןבָאה ארומ ןרעדנַא

 ןייז ןיא קידתונמחרמוא ױזַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,קנַאדעג רעקידארומ רעד ןרעוו
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 -רעביא רעדָא ןגרָאמ --- -- ךעל'הפֹוע יד טרַאװרעד סע סָאװ םעד ןגעו ,טייקרעכיז
 ...טכַאנייב טנייה ךָאנ --- רשפא ןוא ,ןגרָאמ

 יש

 ;ןזעוו-לוש ןופ ןטנוװָא-ץנַאט:עזערּפער ריפ ךיז ןָאמרעד ךיא

 יד זַא ,ןיימ טינ; סצרפ .ל .י ןופ עיצַאמַאלקעד-רָאכ רעסיורג טימ -- 1 טווָא

 -רָאפ ַא -- "טכוצ ַא ייז, ןוא "סכעליירפ, סקילַאיב .נ .ח ,"עמשטערק ַא זיא טלעוו

 ערימ ןופ טריסישזער ,ןטעלַאב ,קיזומ טימ ,עדנַאגַאּפָארּפ-ענעיגיה ןופ גנולעטש

 | י ,ןייטשנרעב

 ישזער --- בייל ינַאמ ןופ "ןייל ןעיילב ןופ דיל; סָאד :םַארגָארּפ ןיא -- 2 טנווֶא

 "טלייצרעד הנבל יד, זוא "רעדירב ןענעז ןשטנעמ עלַא; ;ַאקסוװָאדולבַאז-ןיקייל עמיס

 | .ןייטשנרעב ערימ ,ישזער --- (ץרּפ .ל .י ןופ עדייב)

 ןוא ןעגנַאזעג ,סעיצַאמַאלקעד וצ טעמדיוװעג ןעוועג ,"רמועב ג"לג -- 3 טווָא

 ; .סרעמיור יד טימ ףמַאק ןשידיי ןופ סענעצס

 גנוזָאל ןרעטנוא ןעמוקעגרָאפ זיא רעכלעוו -- "טבשב רשע השמח; -- 4 טנווָא

 םעד ןטיירגוצ ןיא ;לארשי-ץרא ןייק רעדניק יד וצ ָאטעג ןיא רעדניק יד ןופ סורג ַא

 ןבעל-רעדניק ןופ רעדליב ןוא ָאטעג ןיא ןבעל-רעדניק םעד ןופ רעדליב) לַאירעטַאמ

 ,ןוז ןוא רעטָאפ ,ןיקסַאר :סרערעל יד טקילײטַאב ווי:קַא ךיז ןבָאה (לארשי-ץרא ןיא

 ןטלַאהעג טָאה ןַאמטנעמיד לארשי רערעל רעד .קינשטַאבַאק קילעז ןוא ,לעטפעש בייל

 ,טעוװ ריא ןוא העש ַא ןעמוק ךָאנ טעוו סע; :רעטרעוו יד טימ טקידנעעג ןוא עדער ַא

 רעמיוב ןצנַאלּפ רעדניק עיירפ ענעי טימ ןעמַאזצ לארשי-ץרא ןיא ,ךעלרעדניק

 תובהלתה יד ..."ָאטעג ןופ געט יד ןענ;ָאמרעד םולח ַא יוװ ןוא -- רעדיל ןעגניז ןוא

 ::טַאקַאלּפ ַא טדערעגּפָארַא טָאה המיב ןופ .ץענערג ןָא ןעוועג זיא .רעדניק יד ןופ

 -- ָאטעג ןיא ןענעז רימ

 ..לארשי-ץרא ןיא טנעז ריא

 ריא ןיא ןרעייפ ןטרָאג-רעדניק רעדעי ןוא לוש עדעי טגעלפ םירוּפ ןוא הכונח

 סרערעל יד ןרעטלע ןוא רעדניק ,סרערעל ןופ הביבס רעד ןיא ,לַאקָאל םענעגייא

 תונתמ-זייּפש ןעגנורעייפ-םירוּפ ןוא -הכונח יד וצ טַאר-ןדיי םייב ןפמעקסיוא ןגעלפ

 .רעדניק יד רַאפ

 רערעל רעד טרירושזיד טכַאנ עצנַאג ַא ונָאה ,1943 םירוּפ יוװ ךיז ןָאמרעד ךיא

 ןלָאז סע ,ןבעגעג גנוטכַא ןוא סַאג-לָאטיּפש ףיוא יירעקעב ןיא ןַאמטנעמיד לארשי

 ןסַאלק .עלַא ןיא ןעמ טָאה ןגרָאמ ףיוא .ןשַאט-ןמה ענייש רעדניק יד רַאפ ןעמוקסיורַא

 רעדניק יד טלייצרעד ןוא לעמ ןסייוו ןופ ןשַאט-ןמה ייווצ וצ דניק ןדעי טלייטעג

 ,הלּפמ סנמה ןגעוו

 יִש

 ןענעז טימרעד תוכיוש ןיא .קיטשרענָאד ןקירָאפ ןלַאפעגסיוא זיא טבשכב רשע השמח

 ןענעז רעטעּפש .סעיצקעל .יירד זיולב ןרָאװעג ןבעגעג גָאט םעד-ַשטוש יד ןיא
 .ןעגנורעייפ ענעדיישַאב ןעמוקעגרָאפ ןסַאלק יוד ןיא

 וד רַאפ טבשב רשע השמה ןופ גנורעויפ ַא ןעמוקעגרָאפ ויא רעטַאעט-ָאטעג ןיא
 קיטיורפ ,לוש-לטימ רעד ןופ .ןוא ןסַאלק-לוש-סקלָאפ ערעטלע יד ןופ רעדניק
 ןַא טימ ןרָאװעג טנפערעד זיא גנורעייפ יד .גָאטיוב רעגייז ַא סנייא בלַאה
 ןבָאה םעדכָאנ .ןַאמטנעמיד 'ה עיצקעס-לוש רעד ןופ רעטייל ןופ טרָאוװ-ריפניירַא
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 -עג .דנַא ןשיוצ טָאה רעכלעוו ,רעייטשרָאפ-ַאמעג םעד טסירגַאב רעדניק יד
 ןשילָאּבמיס ןיא רעמיוב עכעלקריוו טאטשנא ,ןצנַאלפ וצ רעדלוק וד ןשטנואווו

 .גנונפָאה ןופ רעמיוב ,ןיז

 -גנַאזעג ןוא -ליפש ,סעיצַאמַאלקעד טימ רעדניק ןטערטעגסיורַא ןענעז ןַאד
 ;ןרעמונ

 ויא ייברעד .."סעקלַאול , ערעּפָא-רעדניק יד ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא ףזס םוצ
 ןופ רבחמ רעקידנזעװנָא קילעפוצ רעד ןרָאװעג טסירגַאב ךיוא רעדניק יד ךרוד 2

 ,קיוומ רעד ןופ רָאשידָאּפמָאק רעד ךיוא ןװא יקסניליג .ה ,גנוריפפיוא רעד
 .וקסנַאיּפורש.י .'ה

 (.94.1.1043 .ָאמעג סענליוו .ג"שת טבש ח"ו .99 .םונ ,"תועידי-ָאטעג,) : י- י - = : //

 יש

 ַא -- חסּפ ֹוצ 1943 רָאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא בולק-כ:גוי ןופ לַאקָאל ןיא

 רַאפ .ןסייוו ןיא טדיילקעג ןעמוקעג ןענעז רעדניק עלַא ."רדס-ןסַאמ, רעזעידנַארג

 ענַאמרעד ףרַאד סָאװ ,סעּפע ,תוצמ עכעלטע טיירגעגוצ ןעוועג ןענעז דניק ןדעי

 -עג רָאכ ןיא ןבָאה רעדניק יד .ןייוו זענָאמרעד ףרַאד סָאװ ,קנַארטעג ַא ןיא תסורח

 :תוישק ריפ יד ןעגנוז

 ..."תוישק עברא ךתוא לאשא אבא,

 יד ךרוד טיירגעגוצ ,ןליי םַארגָארּפ ענעדישרַאפ ןעמוקעגרָאפ ןענעז  ןַאדי

 .ןייטשנרעב ערימ ןוא ןיקסעּפָא ,לעשוב ,לעטפעש ,קינשטַאבַאק ,ןַאמטנעמיד סרערעל

 ,ָאטעג זופ ןגַאדפ ריפ ...גניאײרפַאב ןופ בוט םוי רעד ,חסּפ :טלַאהניא רעד

 -רעדניק םעד ןייזוצייב ןעמוקעג זיא ,ָאלעג ןופ טנַאדנעמָאק רעד ,סנעג בקעי

 רעדניק יד סָאװ ,הדגה-ָאטעג-עריכַאס רעד ןופ האנה טַאהעג שידניק טָאה ןוא רדס

 ..ןדלעה-טּפיוה יד ןופ ןעוװעג זיא רע רעכלעוו ןיא ןוא טלעטשעגנעמַאזוצ ןבָאה

 ִּש

 -ןרעל-ָאטעג ןופ ףוס םוצ ןלוש יד ןיא "םימויס, יד ןעמוקרָאפ ןגעלפ קידנדיר

 ןרעכעה ַא ןיא ןײגרעבירַא ןוא ןשינעגייצ ערעייז ןעמוקַאב זבָאה רעדפיק יד ןעוו ,רָאי

 לוש רעשינכעט רעד ןיא ןעגנַאגעגרעבירַצ ןענעז לוש ןופ ןטנערוטיבַא יד .סַאלק

 ,לכיב-סטעברַא קידנעטשבלעז ַא ןעמוקַאב וצ ןטַאטשרַאװ עשינכעט יד ןיא רעדָא

 ...עידעגַארט רעסיורג ַא רַאפ רעדניק יד ייב ט:כערעג ךיז טָאה רָאי ַא ךָאנ ףיוא ןביילב

 ,לוש ןיא ןעגנובעלרעביא ןגעוו תונורכז ןזעלרָאפ ןגעלפ ןטנערוטיבַא-רעדניק יד

 -לוש ןוא סרעיצרעד-ןסַאלק יד טימ ןוא םירבח ערעגנוי ערעייז טימ ךיז ןענעגעזעג

 עדעי .תונתמ סרעטלַאװרַאפ-לוש ערעייז ןבעג ןורכזל ייברעד ןוא ,סרעטלַאוװרַאפ

 טימ לָאמטפָא ןוא דיל טסַאפרַאפ ַא טימ ,עדער-סגנונעגעזעג ַא טימ טיײלגַאב ,הנתמ

 עכלעזַא .(?ןעמולב יד ןגירק וצ ןעגנולעג רעדניק יד סע זיא יוו) םולב עקידעבעל ַא

 ,יקצאבול ךורב ,יקצילֶא השמ סרערעל יד ןעמוקַאב ןבָאה ,ךיז ךיא ןָאמרעד תונתמ

 ,לעשוב והילדג ,שטיווָאברוט ,ןיקייל ףסוי

 רעטמירַאב רעקילָאמַא רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רענעזעוועג רעד ,שטיווָאברוט

 לוש ןייז ןריפ ָאטעג ןיא טלָאװעג טָאה רעכלעוו ,עיזַאנמיג-לַאער רעשידיי רענליוו

 'עוו -- ,לָאמַא יו רעדניק יד וצ ןעגנורעדָאפ עגנערטש טימ ןוא שיגָאגַאדעּפ ױזַא

 יַאז ןיא טנייועג רע טָאה ,םולב ַא טימ טגיילעגייב ,הנתמ ןייז ןעמוקַאב טָאה רע

 ...שטיווָאברוט ןקילָאמַא ןופ ןטָאש ַא יוװ ,רע טָאה ןעזעגסיוא ןוא ,דניק ןיילק ַא יו
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 ,בילירפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןלוש-ָאטעג עלַא ןופ םויס רענײמעגלַא רעסיורג ַא

 -לעזעג עלַא ןופ רעייטשרָאפ עלַא ןופ לײטנָא ןטימ ,רעטַאעט-ָאטעג ןיא ,3

 טָאה ןַאמטנעמיד לארשי רערעל רעד .ָאטעג ןיא ןזיירק עשיטילָאּפ ןוא עכעלטּפַאש

 רָאי-לוש ןופ ךשמ ןיא רעדניק יד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןבעגעגרעביא םלוע ןרַאפ
 יקסנַאלּפַאק-ןַאלּפַאק ר"ד .ןזעװ-לושדָאטעג ןופ ןלַאעדיא-סגנואיצרעד יד ןגעוו ןוא

 ןלַא ןופ ןעמָאנ ןיא רעדניק יד טסירגַאב טָאה ,רעוט-לוש רעטנַאקַאב רעקילָאמַא

 רימ .ענליוו ןיא םימויס-לוש עקילָאמַא טנָאמרעד ןוא סעדַאגירב-סטעברַא עשידיי

 םעד ןגעוו ןבעגוצרעביא רעטנעצ ןשיניצידעמ-לוש ןופ ןעמָאנ ןיא ןעמוקעגסיוא זיא

 יז ןשיווצ ןרָאװעג טפמעקַאב ןענעז סע ױזַא יו ןוא רעדניק יד ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג

 ךַארּפש רעטכעלש-שיטַאמַארג ןייז ןיא טָאה סנעג בקעי .ןטײקנַארק עקידנקעטשנָא יד

 :רעדניק יד ןלױפַאב ןָאט ןשירענלעז ַא ןיא ןוא

 טעברַא ,קלָאפ סָאד טביל ,ןרעטלע יד טיה .,ןעלרעדירב ,שירבח טייז --

 ' .רעדניק עשידיי עקיטומ ןוא עצלָאטש טייז .ָאטעג ןרַאפ

 ועקידנעמוקנָא ןופ סערַאמכ יד ןַאד ןעגנָאהעג ןבָאה ָאטעג ןופ למיה ןפיוא

 .גנונַא ןַא טַאהעג ןיוש ךעלנײשרַאװ טָאה סנעג בקעי רעכלעוו ןופ ,עיצַאדיוװקיל

 ןַא טימ .ןעגנופַאש ערעייז טנעיילעג רעדניק עייר עצנַאג ַא ןבָאה טנוװָא םענעי ףיוא

 ןקירָאי ףלעווצ ןגנוי ןופ ןריטיצער סָאד רעבירַא זיא קורדנייא ןכעלנייוועגרעסיוא

 טכַא רעד ..."הדסמ ןיא ףמַאק רעד. ןעמָאנ.ןרעטנוא קרעװ ַא סנייז סמָאב רעטכיד

 ךיז טָאה סעכלעוו ,דיל ַא סנייז טנעיילעגרָאפ טָאה (ענעמשָא ןופ) עלהשמ רעקירָאי

 : זרעפ ןקידנגלָאפ טימ טקידנערַאפ

 םיוצ-ָאטעג םעד רעביא ןופ

 :םולב ַא רימ וצ טפור סע

 ?ָאד וטציז סָאװ ,עלהשמ עלהשמ

 -- -- -= !םוק ,רימ וצ םוק

 ןלוש עזעיגילער יד

 טינ סלַא עיגילער ןרָאװעג טנרעלעג זיא ןזעוװ-לוש-ָאטעג םעד ןיא םגה

 רעקידנרעלַאב ןוא רעטנַאסערעטניא ןַא רעייז ןיא רעבָא ,דומיל רעשירָאטַאגילבָא

 יקישטשַאבעינ רוחב-הבישי םעד ןוא יקסניזדָאלס ,סוקרַאמ םינבר יד ךרוד םרָאפ

 ,םידומיל-עיגילער יד ןכוזַאב רעדניק עלַא ןגעלפ שיטקַאפ זַא ,ױזַא ,קישטשרָאבַאנ

 לָאז סע ואוו ,ןלוש עלעיצעּפס ןפַאש וצ ןסָאלשַאב ןרעטלע עזעיגילער ךָאד ןבָאה --

 .רעדניק יד רַאפ גנואיצרעד עזעיגילער עכעלסילשסיוא ןַא ןרעוו ןבעגעג

 2 רעמונ לוש עזעיגילער ,1 רעמונ לוש עזעיגילעד ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע

 עכלעזַא זיא ןטסיימ םוצ טנדרָאעגנײא ןעוועג ןענעז םידומיל יד .הנטק הבישי ַא

 ענײמעגלַא יד ןכוזַאב טנעקעג קיטיײצכיילג ןבָאה רעדניק עייר עצנַאג ַא זַא ,ןהעש

 .ןלוש

 םעד ןיא ןעזעג טינ ןבָאה ןזיירק עכעלטפַאשלעזעג יד ןוא טפַאשרערעל יד

 יעצ רעכלעוו ,ןזעוו-לוש-ָאטעג םענײמעגלַא םעד ץנערוקנָאק ַא ןזעוו-לוש ןזעיגילער |

 ןטלָאװ ָאטעג ןיא ןעוו ןגעקַאד .ןזעוו-לוש-בָאגוצ ַא רָאנ -- תוחכ יד טרעטילּפש

 .טלָאװ ,ןלוש עזעיגילער ערעדנוזַאב ןיא עכעלללעוו ערעדנוזַאב ןרָאװעג ןפַאשעג

 .ןזעוו-לוש ןופ גנוטלַאּפשעצ סלַא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןעגנוגנידַאב ענעי ייב סע
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 ןיא 1 סַאג ַאקסלעװַאש ףיוא ןענופעג ךיז טָאה -- 1 רעמונ לוש עזעיגילער
 .זיולק סעכעגַאי

 .זיולק רעשיבצק ןיא סַאג רעװעקטַאי ףיוא -- 2 רעמונ לוש עזעיגילער
 .זיולק סעכעגַאי ןיא 1 סַאג עקסלעװַאש ףיוא -- הנטק הבישי
 -לעװַאש ףיוא --- יקסנעזדָארג רזוע םייח 'ר ןופ ןעמָאנ ןפיוא --- הלודג הבישי

 ,זיולק סעקלואש 'ר ןיא 3 סַאג עקס

 זיב רעדניק טנרעלעג ןבָאה 2 רעמונ ןוא 1 רעמונ ןלוש עזעיגילער יד ןיא
 ןופ רעדניק -- הנטק הבישי ןיא :ןענעכער לסיב ַא ,ך"נת ,שמוח ,ירבע :רָאי ףלעווצ

 -הבישי טנרעלעג ןבָאה --- הלודג הבישי ןיא ;ארמג ,תוינשמ :רָאי ןצכעז זיב ףלעווצ

 טלייצעג ןזעוו-לוש עזעיגילער סָאד טָאה ןעמַאזוצ .המחלמ רעד ברע ךָאנ ןופ םירוחב

 .ןַאמ טרעדנוה ייווצ בורק -

 ןָאסבקעי ברה :ךיז ךיא ןָאמרעד ןזעוו-לוש ןזעיגילער ןופ סרערעל יד ןשיװצ

 ןַאמביל ןושרג 'ר .הלודג הבישי רעד ןופ רעריפנָא ,הבישי רערימ רעד ןופ בקעי

 הבישי ןיא) חיגשמ רעמינָאלס רעד .הנטק הבישי ןופ רעריפנָא ,(קָאטסילַאיב ןופ)

 עזעיגילער יד ןיא -- ןַאמטרַאב םייח ןוא קישטשַאבעינ-קישטשרָאבַאנ לבייל ,(הנטק

 .ןלוש

 קיצנַאװצ ַא ,קישטשָאבעינ:קישטשרָאבַאנ ןעוועג זיא רערעל ַא טסַאיזוטנע זַא

 .רוחב-הבישי רעקירָאי

 ןיא ,סנייא רעמונ לוש רעזעיגילער ףעד ןיא ןיײרַא ןיב ךיא ,ךיז' ןָאמרעד'כ

 -רָאבַאנ .רעדניק יד ןופ גנוכוזרעטנוא עשיניצידעמ ַא ןכַאמ וצ ידכ ,זיולק סעכעגַאי

 ןוא עשוהי לטיּפַאק ןטשרע א רעדניק יד טימ ןענרעל ןביוהעגנָא טָאה קישטש

 !ןושלה הזב טשטייטעג ייז טָאה

 השמ ;ןהשמ ןופ טיוט ןכָאנ ןעוועג זיא סע ןוא -- השמ תומ ירחא יהיו --

 ךיוא יז ןגָארט רימ ןוא ,טלעוו רערעטצניפ ַא ןיא הרות ןופ טּכיל סָאד ןגָארטעג טָאה

 ,טלעװ יד זנוא טגָאי רַאפרעד ,ָאטעג ןיא

 -עיצַארטנעצנָאק יד זיא רעטעּפש ןפָארטעג ךיא בָאה קישטשָאבעינ-קישטשרָאבַאנ

 ךעלזיירק קידנעטש ןעוועג ןענעז םיא םורַא .ןעגרעמטואַאד ןוא ףָאהטוטש ןופ ןרעגַאל

 ףָאלש ןרַאפ רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןּפַאכנײרַא ןגעלפ עכלעוו ,טייל-הבישי ןופ

 ןיא ןעגנַאגעגסױא רֶע זיא גנואיײרפַאב רעד רַאפ םישדח רָאֹּפ ַא .תוינשמ קרּפ ַא

 .טײקכַאװש-רעּפרעק רענײמעגלַא ןופ ןעגרעמטואַאד

 -עהרַאפ, עכעלטנְפע ןענעדרָאנײא ןלוש עזעיגילער יד ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 .יבר רעד ןטימ ןיא ,ןשיט םורַא ןרעוװ טצעזעגסיוא ןגעלפ רעדניק יד ."ןשינער

 .רעדניק יד ןגַארפ טלעטשעג ןבָאה טסעג יד ןוא עטנרעלעג סָאד טרעהרַאפ ייז טָאה רע

 ."הוצמ תדועס; ַא ןעמוקעגרָאפ זיא םעדכָאנ

 ןענעז רעדניק יד .שינערעהרַאפ ןימ ַאזַא ףיוא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ

 טרעּפמַאעג ךיז ןבָאה רעדניק ."תעדמ אלש שואי; איגוס רעד ןיא ןרָאװעג טרעהרַאפ

 עכלעוו ףיוא ,ארמג ןופ ןגַארפ-וקית סקעז יד -- ם"גק ל"עי ןגעוו טלוּפלּפעג ןֹוא

 .הבושת ַא ןבעג ןענעק טשרע טעװ איבנה והילא

 ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא שינערעהרַאפ ארמג רעד ןופ רעטעמ קיסיירד ַא

 ...רעיוט םייב ןַאמ-,ס.ס רעד

233 



 םוקינכעטיַאטטג סָאד

 ןצכעז ןוא ןצפופ ןופ רעדניק ענעסקַאװרעד יד טריּפשעג ךיז ןבָאה ץלָאטש רָאג

 -רַאֿפ סנעמעוו ,"םוקינכעט-ָאטעג ,, סָאד ,לוש עשינכעט יד טכוזַאב ןבָאה עכלעוו ,רָאי

 רענליוו ןופ רָאטקעריד רענעזעוועג) רעביירש .מ רעינעשזניא ןעוועג זיא רעטלַאװ

 רעינישזניא ןוא ,ָאנַאי רעינישזניא : רערעל יד ןשיוװצ .("טרָא; םוקינכעש ןשידיי

 ' .יקצינוק לארשי
 -ָארטקעלע ןוא ײרעסָאלש :ןעגנולײטּפָא עקינייא ןעוועג ןענעז םוקינכעט ןיא

 ךיז ,טעברַא רעוויסנעטניא ןופ םישדח עקינייא ןופ ךשמב ןבָאה רעדניק יד .קינַאכעמ

 ,רעקינכעטָארטקעלע-ספליהעג רעדָא ,רעסָאלש-ספליהעג סלַא ךַאפ ַא טנרעלעגסיוא

 ַא ןופ ןסינעג ןוא ָאטעג ןרעסיוא ןַאמכַאפ סלַא טעברַא רעד ֹוצ ןייג ןיוש טנעקעג ןוא

 .לכיב-סטעברַא ןקידנעטשטסבלעז

 םייב גנורעייפ עסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא םיקינכעט ןופ זָאלסױרַא ןטשרע םייב

 .ינּפ-ָאטעג יד ןופ לײטנָא

 זיא סע .ןעמָאלּפיד עשידיי עטקורדעגּפָא-טנַאה ענייש ןעמוקַאב ןבָאה רעדניק יד

 ,ןטנעמודטסניא עשינכעט  ענעדישרַאפ ןופ גנולעטשסיוא ןַא ןעמוקעגרָאפ קיטייצכיילג

 טייצ-ןרעל רעד ןופ ךשמב ןריצודָארּפ וצ טנרעלעגסיוא ךיז ןבָאה רעדניק יד עכלעוו

 .םוקינכעט ןיא

 לושיקיזומ יד

 ּפעלס טנעגיריד ןופ גנוריפ רעד רעטנוא לוש-קיזומ ַא טריטסיזקע טָאה סע

 :ןסַאלק .(שטיוװָאשרעג ר"ד ןופ יורפ) שטיוװָאשרעג ערַאמַאט ןירערעל-קיזומ ןוא

 סע .רעדניק טרעדנוה בורק טכוזַאב ןבָאה לוש:קיזומ יד .,גנַאזעג ,לדיפ ,ריװַאלק

 ךיז ןבָאה רעדניק יד ןשיוצ .ןטרעצנָאק עכעלטנפע עטּפָא ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענעז

 טכַא רעד ,ַאקסנַאקַאינעב הניד ןירעלדיפ עקירָאי ףלע יד טנכייצעגסיוא לעיצעּפס

 -ָאקלָאװ ר"ד ןופ ןוז) יקסיװָאקלָאװ קעלַא רעקירָאי ףלעווצ רעד ,זיוהנעביוט דעקירָאי

 -ָאטעג םוצ ןוגינ םעד ןפַאשעג טָאה רעכלעוו ,רָאטיזָאּפמָאק-טסינַאיּפ ַא ,(יקסיוו

 סניטסינַאיּפ יד קיטעט ןעוועג ךיוא ןענעז ןטרָאד ."רעליטש ,תעליטש ,, דיל-רעיורט

 שטיװָאניבַאר רעלדיפ ,ַאקסרַאוװָאק .מ ,קידטכער עינָאס ,ןַאמלעדַאנ עזָאר ,ייב ַאלעדַא

 ,ָאביל ַארעװ ,ַאקציוװעל ַאבויל ,יקסנישזור סרעגניז יד ןוא

 ןבולקירעדניק ןוא -טנגוי

 ןיפ רעדניק ערעטלע רַאפ) בולק-טנגוי ַא טריטסיזקע טָאה ןזעוו-לוש םייב

 ןיא טעברַא רעד טימ .(רעטלע-לוש ןרַאפ) בולק-רעדניק ןוא (רעטייוו ןוא רָאי ןצכעז

 ,קינשטַאבַאק ,לעטפעש ,ןייטשנרעב ָאעל סרערעל יד טריפעגנָא ןבָאה ןבולק יד

 ,יקסניליג אקטַאב ,יקסניגרעשטַאק עקרעמש ,יקסנָאד

 -עגנייא זיא ,4 רעמונ סַאג רענסיד ,קירבַאפןזליג ןופ ןינב .םענעזעוועג ַא ןיא

 ערעד:וזַאב רַאפ ןרעמיצ טימ ,ןבולק יד רַאפ לַאקָאל רעסיורג רעיינ ַא ןרָאװעג טנדרָא

 .ןרעמיצ-קעטָאילביב ןוא לַאז-סגנולמַאזרַאפ ,סעיצקעס

 -ךַארּפש ,עטכישעג ,רוטַארעטיל רַאפ סעיצקעס טריטסיזקע {בָאה ןבולק יד ייב

 .עיצקעס עשיטַאמַארד ,קיזיפ ,קיטַאמעטַאמ ,רָאלקלָאפ ,גנושרָאפ
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 דובכל סעזערּפמיא עכעלטנפע טימ ןעניישרעד טפָא טגעלפ בולק-טנגוי רעד

 ןוא ןעגנולעטשסיוא ןענעדרָאנײא ,שאוהי ,ץרּפ .ל .י ,קילַאיב .נ .ח ןופ ןגָאטרָאי יד

 -רַאפ ןיא ןעגנַאזעג-רָאכ ןוא עיצַאטיצער ,ןרעמונ עשיטַאמַארד טימ ךיז ןקילײטַאב

 ןענעז בולק-טנגוי םעד ןיא .ָאטעג ןופ סעזערפמיא-ףוטלוק ענײמעגלַא ענעדיש

 -מערפ, ס'צרּפ ,"לרעדיינש, ס'מכילע םולש :ןרָאװעג טריזינעצסניא רעדָא טריפעגפיוא

 ןשטנעמ עלַא; ,"רעטכעוו יד, ס'צרּפ ,"המלש ןוא דוד; ס'שאוהי ,"דיילק-הּפוח עד

 -גַארפ ,"דרמ, סיקסנָאלש .,"ַאצ:עגַאמ ןופ ךורב , סיקסווָאכינרעשט .,"ּרעדירב ןענעז

 .ג .א גנוטייצ-טנַאװ ַא ןבעגעגסױרַא טָאה בולק-טנגוי רעד ."הדסמ, סנדמל ןֹופ ןטנעמ

 "! גנוי ךָאד -- טנעוו ןשיוצ;

 -לַאיל יד , סיקס::ַאיּפמורט ןוא סיקְסנניליג טריפעגפיוא טָאה בולק-רעדניק רעד

 .?טנַאװ יד, סנעזייר ןוא "סעק
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 הציײו ,(טפ גָאט-סטרובשנ םוצ סנירצליש-ָאטצג ייווצ ןופ ההירב-פננוטטניוו /8

 .14 ,פ .45 םָצֹר ןבירשטנ ,ןירצרפל

 עכעלטפַאשלעזעג טנדרָאעגנייא טָאה בולק-טנגוי ןופ עיצקעס עשירָאטסיה יד

 -ידייטרַאפ ,רעקידלושַאב יד) סודרוה רעביא ךיוא יו סויווַאלפ ףסוי רעביא םיטּפשמ

 בקעי ףעשדָאטעג םעד טּפשמעג ןסודרוה ןוא ןסויווַאלפ ןיא ןבָאה רעטכיר ןוא ךעק

 ,0.סנעג

 יד ןיא ןעמונעגליײטנָא וויטקַא ןבָאה בולק-טנגוי ןופ עכעלטנגוי עיר עצנַאג ַא

 בולק-טנגוי ןופ לַאקָאל ןיא .גנוגעוװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ ךעלזיירק ענעדישרַאפ

 ןרָאװעג ןטלַאהַאב ךיוא ןוא ,ןעגנולמַאזרַאפ עשידרערעטנוא ןעמוקרָאפ טּפָא ןגעלפ

 רעגועג

 "תודליא ,"םידליק ןטַאנרעטניא ,ןלושיךַאפ

 ַא ןעמוקַאב ןע:עק ןוא ,ךַאפ ַא ןענרעל וצ עכעלטנגוי יד ןכעלגעמרעד וצ ידכב

 טנרעלעג ייז טָאה ןעמ ואוו ,ןסרוק-ךַאּפ ָאטעג ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז ,"ןייש;

 ,תוכאלמ ענעדישרַאפ
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 -עג זיא (יקינרָאזירּפזעב) רעדניק עזָאלנרעטלע ענעסקַאװעגרעטנוא יד רַאפ

 ןגעלפ גָאט ןצנַאג ַא -- ?םידלי עדַאגירב-טרָאּפסנַארט, לעטרַא ןַא ןרָאװעג טעדנירג

 .ןענרעל ןטנוװָא יד ןלא ןוא ךעלעגעוו ןריפ ייז

 טנרעלעג טָאה ןעמ ואוו ,"תודלי; טַאנרעטניא ןַא ָאטעג ןיא ןעוועג ךיוא זענעז סע

 ןעמ ואוו ,"םידלי, טַאנרעטניא ןַא ןוא ,המודכו ,יירעקירטש ,יירעדיינש תומותי יד

 ןכַאפ יד ץוח ַא ןעײרעקרעװטנַאה עשינכעט ענעדישרַאּפ םימותי יד טנרעלעג טָאה

 .עטכישעג ןוא שיאערבעה ,שידיי טנרעלעג ייז ןעמ טָאה

 הליחתכל ךיז טימ ןבָאה סָאװ ,"תודלי, ןוא ?םידלי; ןופ רעדניק עטזָאלרָאװרַאפ יד

 ןיא !ענעז -- תובנג טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,ןּפורג-רעדניק עטנלע טלעטשעגרָאפ

 ןלעטרַא -טנגוי עכעליירפ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןטלַאטשנַא-סגנואיצרעד ערעייז

 ךיז ןבָאה סע ."ןָא ןעמוק רימ , ףמיה רעייז טימ ָאטעג םעד ןכליהרַאפ ןגעלפ סָאװ

 ייז ,ןלָאמ ןוא ןעגניז ,ןביירש ןיא רעדניק עלופטנַאלַאט עיר ַא ןענופעג ייז ןשיווצ

 לרוג רעייז .ָאניק ַא טריאורטסנָאק ךיוא לָאמנייא ,ןטנוװָא ןענעדרָאנײא טפָא ןגעלפ

 ,"קילארשי ןיב ךיא ; דיל סָאד ןעגנוזַאב טָאה

 טרָאּפס

 בולקיטרַאּפס

 רעד ,ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,בולק-טרָאּפס ַא ןענַאטשטנַא זיא ָאטעג רענליוו ןיא

 ןופ העטיײל רעד .ןָאזרעּפ טרעדנוה ריפ בורק ,עכעלטנגוי ןוא רעליש ןופ ,רקיע

 רענליוו ןיא רטוט רעוויטקא רענעזעוועג ַא ,בילטָאג ַאשַאי ןעוועג זיא בולק .טרָאּפס

 ,6 סַאג רעקצינדור ףיוא ,טַאר-ןדיי ןֹוָפ רעיוט ןיא .בולק-טרָאּפס ןשימעדַאקַא ןשידיי

 ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןעגנוביא יד ,ןהעש-ןרוט יד ןפ המישרו ַא ךָאװ עדעי ןעגנעה טגעלפ

 -עּפס ַא ףיוא -- רעמוז ןוא ,עיזַאנמיג-לַאער ןופ לָאז םענעזעוועג ןיא טייצ-רעטניוו

 זיא ץַאלּפ-ײהָאּפס ןופ גנונעפערעד יד .6 סַאג ןושַארטס ףיוא ץַאלּפ-טרַאּפס ןלעיצ

 -ָאטעג רעשידיי רעד .בוט-םוײ-טרָאּפס ַא ןוא גנורעייפ רעסיורג ַא ייב ןעמוקעגרָאפ

 -סטייהטנוזעג ןיפ רעייטשרָאפ סלַא ,יקציװָאנַאקלימ ר"ד ןוא ,סנעג בקעי ,טנַאדנעמָאק

 ןעמַאנפיוא ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענעז סע .סעדער עכעלרעייפ ןטלַאהעג ןבָאה ,טמַא

 -נייא טגעלפ בולק-טרָאּפס רעד .טנגוי-רעלטרָאּפס רעד ןופ ןוא עטלמַאזרַאפ יד ןופ

 ןשיװצ ,סָאדנַאמָאק עקינייא ןשיוצ ןשטעמ ןוא םיבוטמםוי-טרָאּפס ערעטּפָא ןענעדרָא

 -ײצילָאּפ-ָאטעג, ,"טייהנייא-.ּפ.ק.ה,; ,"טייהנייא-סילייקק :ךיז ןָאמרעד ךיא עכלעוו

 ,קיטעלטמַא-טכײײל ףעװעג ןענעז ןגייווצ-טרָאּפס עטבילעג ןטסײממַא יד .?טייהנייא

 רעטנוא !ענרוט רעדניק יד ןגעלפ ץַאלּפ-טרָאּפס ןפיוא ,סקָאב ,לָאבטופ ,לַאב-טעקסַאב

 רעזעלג :ןעמענ יד ךיז ןָאמרעד'כ עכלעוו ןשיווצ ,סרערעל ערעייז ןופ טכיזפיוא רעד

 ,טָאילג ןוא

 ןטנוזעג ַא יא, :טפירשפיוא עשידיי עסיורג ַא ןעוועג זיא ץַאלּפ-טרָאּפס ןפיוא

 | ."המשנ עטנוזעג ַא -- ףוג

 וצ םינקז יד טלמַאזעג רעטעּפש ןשטייד יד ןבָאה ץַאלּפ-טרָאּפס ןבלעז ןפיוא

 : ,גנוטכינרַאפ

 יד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ טקנוּפ רעלַארײנעצ רעד ןעוועג ךיוא זיא טרָאד

 ,ָאטעג ןופ געט עטצעל
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 עדַאיּפמילָא-ָאטעג

 -רענעמ ןופ ףיול-ןסַאג ַא טימ עדַאיּפמילָא-ָאטעג ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא סע

 רענושַארטס ,ץַאלּפ-טרָאּפס ןופ ןעוועג זיא עקערטש-ףיול יד .ןּפורג-ןעיורפ ןוא ןּפורג

 ןענעז געוו ןפיוא .קירוצ ןוא ,6 סַאג רעקצינדור ,טַאר-ןדיי ןופ ףיוה ןזיב ,6 סַאג

 -ּפָא טָאה ײצילָאּפ-ָאטעג יד .ןענָאפ עלעיצעּפס טימ ןטעפַאטש טלעטשעגסיוא ןעוועג

 ,ףיױלעג םעד ןכעלגעמרעד וצ ידכב ,ךעלסעגדָאטעג יד ףיוא גנוגעװַאב יד ןטלַאהעג

 ןענעז ָאטעג ןופ ןרַאוטָארט יד .סעימערּפ ןעמוקַאב ןבָאה רעפיול עטסעב יד

 ."ןסעגרַאפ ךיז ליוװ טנגוי יד, יװ ,ןעז סױרַא ןענעז סָאװ ,ןדיי טימ טלופרעביא ןעוועג

 -נוריפסיורַא עקידנעמוקנָא יד ןופ סערַאמכ ערעווש יד ןעגנָאהעג ןבָאה טפול רעד ןיא

 .דנַאלטסע ןייק ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא ןעג

 ָאטעג םעד טלגנירעגמורַא ןבָאה עכלעוו ,ןסַאג עכעלטסירק יד ןופ רעטצנעפ יד

 רעד ףיוא טקוקעג טשודיחרַאּפ ןבָאה סָאװ ,ןטסירק טימ טלופרעביא ןעוועג ןענעז

 ןיא הדועס, ַא ףיוא יװ ,גנוניישרעד עכעלרעלקרעדמוא ןַא ףיוא יו ,עדַאיּפמילָא-ָאטעג

 ..."הפגמ ַא ןופ טייצ

 3 דנַאברַאפ-רערעל רעד

 טָאה רע .דנַאברַאפ-רערעל ַא ןיא טריזינַאגרָא ןעװעג ןענעז סרערעל עלַא

 טרעדנוה זיב ןעגנַאגרעד לָאצ יד זיא רעטעּפש ,רעדילגטימ קיצכעז טלייצעג הליחתכל

 ,קינשטַאבַאק ,יקצינעס :סרערעל יד ןופ ןענַאטשַאב זיא טעטימָאק רעד .ןעצ ןוא

 .ןיקייל ,קַאשרַאגַאמ ,לעטפעש

 .טעברַא-ףליהטסבלעז ןוא -רוטלוק עטיירב ַא טריפעג טָאה דנַאברַאפ-רערעל רעד

 ןענעדרָאנײא דנַאברַאפ-רערעל רעד טגעלפ סטכַאנ וצ גָאטיײרפ ןדעי טעמכ

 -עטשטפירש !עשידיי יד ןעמוקעג ןענעז ןטַארעפער יד וצ .ייט לזעלג ַא ייב ןטַארעּפער

 ענעדישרַאפ ןופ סרעוט עכעלטפַאשלעזעג ענעדַאלעגנייא ךיוא ןוא ָאטעג ןופ סרעל

 ןוא עשיגָאגַאדעּפ ,עשירַארעטיל ,עכעלטכישעג ןעוועג ןענעז ןעמעט יד .ןעגנוטכיר

 .רעדניק יד ןופ ןגַארפ-סטייהטנוזעג

 -ַאי .ג ,ןַאמטנעמיד לארשי ,יקצילֶא השמ ןטַארעּפער טנעיילעג ןטרָאד ןבָאה סע

 עזָאר-קינייו ,קינשטַאבַאק ,לעטפעש ,שטיווָאברוט ,ןייטשדלעפ חמִצ ר"ד ,יקסנוש

 ,ערעדנַא ןוא

 -רעדיוו עשיגָאלָאכיסּפ-ָאוב יד; : עמע2 רעד ףיוא טנעיילעג ןטרָאד בָאה ךיא

 -ישרַאפ יד ןגעוו ןטַארעּפער שידָאירעּפ ךיוא יװ ,"?קלָאפ ןשידיי ןופ ןטפערק-סדנַאטש

 זיא רימ סָאװ ןגעוו) ָאטעג ןיא רעדניק יד ייב ןטייקנַארק עשימעדיּפע עלטוטקַא ענעד

 ,(טפַאשרערעל רעד ןופ המכסה רעד טימ ,ןלוש יד ןסילש וצ ןעמוקעגסיוא לָאמנייא טינ

 -ול ךורב רערעל רעד טריפעג טָאה עיגָאלָאכיסּפ רענרעדָאמ ןופ רַאנימעס ַא

 טריפעג טָאה "םזילַאטיּפַאק ןופ גנולקיװטנַא יד, :עמעט רעד ףיוא רַאנימעס ַא ,יקצָאב

 .ןַאמסָארג עזיל ןירערעל יד

 זיא דנַאברַאפ-רערעל ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעויטקַא רעייז ןוא רעציזרָאפ רעד

 .יקצינעס רערעל רעד ןעוועג

 ןדעי ןלייטרַאפ סָאד ןעװעג זיא ןייארַאפ ןופ טייקיטעט עכעלטפַאשטריװ יד

 וצ טייצ ןופ ,לבור ןייא רַאפ טיורב איצומה טימ ייט זָאלג ַא סרערעל יד רַאפ טנוװָא
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 ַא הוא סע ןלייטעצ ןוא סעברַא ןוא לפָאטרַאק לַאגעלמוא תופתושב ןריפניירַא טייצ

 .סרערעל יד ןשיווצ ןפוא ןוויטַארעּפָאָאק

 טעמדיוועג זעוועג זיא דנַאברַאפ-רערעל ןופ טייקיטעט רעד ןופ לייט רעסיורג ַא

 .םירבח ענעברָאטשרַאפ ךָאנ תורכזה ןכַאמ

 ,סרערעל עטנַאקַאב יד "טיוט ןכעלריטַאנ; ַא טימ ןברָאטשעג ןענעז ָאטעג ןיא

 -רעג בקעי ,(3) רעכַאמרעדולפ ןושרג ,2) ןָאסמייח םירמ ,(1) יקסמָאטסָאב המלש

 טנדרָאעגנייא דנַאברַאפ-רערעל רעד טָאה ייז .ערעדנַא ןוא (5) רעללעה ריד ,(4) ןייטש

 .ןגָאטרָאי ןוא סמישולש ,געט-העבש

 -1ואוושרַאפ ןוא ענעמוקעגמוא עלַא ךָאנ הרכזה ַא ןעמוקעגרָאפ זיא לָאמנייא ןוא

 ,ייוצ רעמונ ָאטעג ןוא סנייא רעמונ ָאטעג ןופ סרערעל ענעד

 -רעביא אדיורב לחר ןירערעל יד טָאה טייקליטש רעטיוט ַא ייב :ךיז ןָאמרעד'כ

 -- -- -- .סרערעל ענעמוקעגמוא רענליוו ןעצ ןוא טרעדנוה ןופ עטסיל ַא טנעיילעג

 ָאטענ ןיא טסנוק ןוא רוטארעטיל

 ָאטעג ןיא רעלטסניק ןוא ןטַארעטיל ןופ גנוקיניײארַאפ

 ַא ןפַאשעג ןבָאה ָאטעג ןֹופ רעלַאמ ןוא ןטסיטרַא ,רעקיזומ ,רעביירש עלַא

 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג סנעמעוו ,גנוקינייארַאפ עמַאזניימעג

 ,1942 רַאורבעפ ןט7

 -עגטוג שרעה ,שטיװָאנַאמלַאק .ה .ז ןופ ןענ;ַאטשַאב זיא גנוטלַאװרַאפ עטשרע יד

 בקעי ,(רעלעטשטפירש) רעוועקצוס םהרבא ,ןַאמזאלג ףסוי ,קורק ןַאמרעה ,טלַאטש
 יד ןיא .(ןטסיטרַא) יקסװָאדַאש היעשי ןוא רעכַאילב יתבש ,(רעקיזומ) ןייטשרעג

 -יד לארשי ,ןייטשדלעפ חמצ ר"ד ךיוא ךימ ךיא ןָאמרעד ןעגנוטלַאװרַאפ ערעטעּפש

 ,(רעלָאמ) רעש בקעי ,(ןטַארעטיל) ןייטשנרעב ָאעל ,ןַאמטנעמ

 ,ךָאװ עדעי ןענעדרָאנײא טגעלפ רעלטסניק ןוא ןטַארעטיל ןֹופ גנוטלַאװרַאפ יד

 ןופ לַאקָאל ןיא רקיעב ,"ייט ךעלזעלג, עשירעלטסניק-שירַארעטיל ,ןכָאװ ייווצ עדעי

 ןרעװ טרירָאקעד לַאז רעד טגעלפ ןגַארטרָאפ יד תעשב .17 רעקצינדור ףיוא ךיק

 ךָאנ .עמעט רעד וצ עטסַאּפעגוצ לעיצעּפס סעיצַארָאקעד טימ רעלטסניק יד ךרוד

 ןופ רעדנירג יד'ןופ רענויא .1891 ענליוו ןֹיא ןריובעג -- יקסמאטסאב המלש (1)

 -לָאפ ,ןעגנוביירשַאב-עוייר ,תוישעמ-סקלָאפ ,רעכיבנכער ןוא רעכיבנרעל עשידיי .גַאלרַאפ

 -עמיוב עקינירג , ןלַאנרושז יד ןריטקַאדער םייב ןטסנידרַאפ עסיורג טעטסיילעג ;קרעוו-רָאלק
 .טנגוי-לוש רעד ייב טבילַאב רעייז ןעוועג ןענעז סָאװ ,"רבח רעד , ןוא "ךעל

 ןירעוט-לוש עוװװיטקַא ;קאשישייא ןבענ ,עצַאנ ןיא ןריובעג -- ןאסמייח םירמ (9)
 -סירטעלעב ןוא עכעלטּפַאשנסיוװרוטַאנ עלעניגירָא ןוא עטצעזעגרעביא עיור ַא טכעלטנעפערַאּפ
 -רעביא ןוא רעכיב-רעל עייר ַא יקסמאטסאב .ש טימ ןעמַאזוצ ןבעגעגסיורַא ;ןעלקיטרַא עשיט
 ."רבה םעד, ןוא "ךעלעמיוב עקנינירג, טריטקַאדערטימ ;ןעגנוצעז

 רעשידיי, רעד ןופ רעדנירג ,1876 ענליוו ןיא ןריובעג רצכַאמרעדולפ ןושרג (2)
 (ןלוש עכעלטלעוו-שידיי ןופ טעטימָאק-סגנודליב ןלַארטנעצ) ".ק.ב:צ , ןופ ןוא "?עגיל-רוטלוק
 ןוא רעמענליײטנָא ,ענליוו ןיא ןיירַאפ-רערעל ןש'ידיי ןופ רעציזרָאפ גנַאל ןרָאי .ענליוו ןיא
 שידיי ןופ ןרענָאיּפ וד ןופ רעניוא ."גָאמ , רענליוו ןיא ןוא ןלַאנרושז עשיגָאגַאדעּפ ויר ַא

 .ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו

 טנעגיריד-ראכ ,ענליוו ןיִא רעוט רעכעלטפַאשלעזעג רעטבילַאב -- ןייטשרעג בקעי (4)

 .ףלוש יד ןוא גנַאזעג ןופ רערעל ןוא
 -ץג ןּיא ןבירטעגנַא ,ראנימעס ןשידיי ןיא .רערעל 2 ר היד (ט)

 .ָאטעג ןופ ןעגנוריפסיורַא יד ןגעוו טעברַא ןַא ָאט
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 -ץג ןוא עיצַאמַאלקעד ןופ לייט רעשיטסיטרַא ןַא ןעמוקרָאפ טגעלפ גַארטרָאּפ דעי
 ,שיאערבעה ןוא שידיי ןיא גנַאז

 -לַאק .ז ןעוועג זיא ןייארַאפ ןטַארעטיל ןופ רעריפנָא ןוא טסייג רעקידעבעל רעד

 ןטסינומָאק ,ןטסינויצ טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןייארַאפ ןופ טעברַא יד ןיא .שטיווָאנַאמ

 -לַאק .ז :קרעוװ ערעייז ןזעלעגרָאֿפ ןוא ןגַארטרָאפ ןטלַאהעג ןבָאה סע .ןטסידנוב ןוא

 ןַאמרעה ,ןיקסעּפָא .ל ,ַאקצינדור האל ,רעוועקצוס .א ,ןַאמטנעמיד לארשי ,שטיװָאנַאמ

 ,ןייטשרעג בקעי ,רעכַאמרעדולּפ ,שטיווָאברוט ,יקסנושַאי .ג ,טלַאטשעגטוג .ה ,קורק

 ,לענפעש בייל ,ןייטשנרעב ָאעל ,יקצילֶא השמ ,ןַאמזַאלג ףסוי ,ןייטשדלעפ חמצ ר"ד

 .ַא .א ןהכ ןבואר ןוא יקציװָאנַאקלימ .ש ר"ד ,רעש בקעי ,יקצָאבול ךורב

 .ןטנערעפערָאק ןוא רענדער-טּפיוה ַא ןבָאה טנוװֶָא רעדעי טגעלפ ךעלנייוועג

 ִּש

 :סעמעט עקידנגלָאּפ ךימ ןָאמרעד ךיא

 -יּפש ךורב ;(יקצָאבול ךורב) רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןויטָאמ םשה שודק

 קרַאמ ;(ןייטשנרעב ָאעל) ןַאד ַאװמ ןופ געט קיצרעפ ;(ןייטשדלעפ חמצ רי"ד) ַאזָאנ

 ָאעל) םכחה ןתנ ןוא קָאליײש ;(ןייטשרעג בקעי) קיזמ עשידיי :(רעש בקעי) לַאגַאש

 ,(ןייטשנרעב |

 ענעדישרַאפ ןופ טנװָא ןבלעז ןיא ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענעז ןעמעט עסיוועג

 ףטנערעפער עקינייא טַאהעג טָאה ע נ ל י װ טנװָא רעד לשמל .ןטקנוּפדנַאטש

 סָאד ,ענליוו ;(יקציװָאנַאקלימ ר"ד) ןויצ-תבח ןוא הלכשה ןופ עלעגיוו סָאז ,ענליוו

 טָאטש יד -- ענליוו ;(טלַאטשעגטוג) גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עלעגיוו

 .(ןהכ .ר) "ןואג רענליוו, ןופ

 ,עיצַארָאקעד ַא טימ טריצַאב ןעוועג ןַאד ןענעז 17 סַאג עקצינדור ןופ טנעוװ יד

 -- טסנוק ןוא טסייג ןופ ןשטנעמ עלַא טנכערעגסיוא ןעוועג ןענעז סע רעכלעוו ףיוא

 .ענליוו ןופ סרעמַאטשּפָא

 חמצ ר"ד ןטנערעפער) ע ט י ל טעמדיװעג ןעוועג זיא טנויֶא רעכעלנע ןַא

 ןדיי עשיווטיל טלעטשעגרָאפ טָאה עיצַארָאקעד יד .(ןַאמזַאלג ףסוי ןוא ןייטשדלעפ

 .סעזָאק ןעגנירּפש סע רעכעד סנעמעוו רעביא ,רעזייה עניילק ערעייז ייב

 9 ש ר ַא װ ןופ עלָאר רעד טעמדיוועג זעוועג זיא טַארעפער רעוויטקעלָאק ַא

 ,ןבעל-רוטלוק ןשידיי זיא

 ִּׁש

 ןענעז לַאקָאל ןעגנע ןופ טנעוו יד .לַאגַאש קרַאמ זגעוו טנװָא ןַא ךיז ןָאמרעד ךיא

 ,"רעלדיפ רעטלַא רעד, :רעדליב סלַאגַאש קרַאמ ןופ סעיצקודָארּפער טימ טריצַאב

 "קסבעטיוו ןופ טילפ סָאװ ,דיי רעד; ;דיל קיטעמוא ליטש ןייז טנַאװ ןופ ּפָארַא טליּפש

 ןוא סעקטַאכ .?סָאטעג ענעפָאלשרַאפ ןופ ךעלסעג; ןוא רעכעד רעביא טילּפ --

 סעּפע ןבעווש סָאװ ,ןגיוא טימ ּפָאק-בלַאה ַא ןוא ,רעמינּפ ייווצ טימ ןשטנעמ ,ןגיצ

 ,?ןיליפת ןיא דיי; ַא ןוא ,רעּפרעק ןופ טייוו

 קרַאמ ןגעוו טַארעפער ס'רעש .י טנַאּפשעג טרעה ןוא טסערּפעג טציז םלוע רעד

 .סרעלעק יד ןיא ןטלַאהַאב ךיז ףרַאד ןעמ ,םרַאלַא-טפול ַא םעצולּפ .טסנוק סלַאגַאש

 סיירפיוא-ןבמָאב ַא ןופ ןברַאטש רעסעב ךָאד זיא סע .דישרעטנוא רעד זיא סָאװ רעבָא

239 



 ןטרַאװרעד ןוא טיוט-למיה זופ ךיז ןטלַאהַאבסיוא רעדייא -- טסנוק ןגעוו קידנדער

 .טנַאה סנשטנעמ ןופ טוט םעד ךיז

 -ןבמָאב ןשיור סע ,סענעריס ןעשטיר סע .רעלעק ןיא ּפָארַא טינ טייג רענייק

 ,ָאטעג ןיא ןוא .סרעלעק יד ןיא טפיול טָאטש עצנַאג יד .ענליוו רעביא סרעגערט

 ...טסנוק ןגעוו קיאור טרעה זעמ ןוא טציז ןעמ

 יש

 טנדרָאעגנייא ןבָאה ,טנגוי יד ,דנַאברַאפ-רערעל רעד ,ןײארַאפ-ןטַארעטיל רעד

 ןופ ןטייק , ןוא ?עידעמָאק-הלואג, ,"םלוג רעד, :קרעװ סקיווייל טעמדיוועג ןטנוװָא

 יד זעוועג ןענעז ןייטשדלעפ חמצ ר"ד ,קורק ןַאמרעה ,שטיוװָאנַאמלַאק .ז ."חישמ

 יוװָארּפמיארעטסיימ וצ ןייגרעד טגעלפ ןייטשדלעפ חמצ ר"ד .ןטנערעפער-טּפיוה

 ."םלוג םעד, סקיווייל .ה ןגעוו קידנדער סעיצַאז

 :רעטרעוו ָאטעג ןיא ןעגנולקעג ןבָאה

 :ךיא סָאװ גָאז ןוא ןייג וצ ןָא בױה

 ('םלוג רעד;) םעטָא ןטצעל ןוא טולב ןוא טױט ךרוד

 ףרַאד סָאװ ,דליש יד ךעלטנגייא זיא סָאד זַא ,טריּפשעג ןבָאה ןשטנעמ ןוא

 -- ?םעטָא ןטצעל ןוא טולב ,טוט,, ךרוד :לגנַארעג ןייז ןוא ָאמעג ןרעביא ןעגנעה

 -ּפָא ערַאברעדנואוו ַא ןבירשעגנָא ןקיווייל .ה ןגעוו טָאה ןייטשדלעפ חמצ ר"ד

 טנעיילעגרָאפ יז ןוא ָארויב-טסָאּפ-ָאטעג ןיא לרעמיצ ןייז ןיא קידנציז ,גנולדנַאה

 ,םידידי עייר ַא רַאפ

 יש

 ןענעדרָאנײא טגעלפ סרעלטסניק ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ גנוטלַאװרַאפ יד

 רעד ןופ לָאז (6 סַאג רעקצינדור) לַאז-ָאטעג ןסיורג ןיא סעימעדַאקַא עכעלטנפע

 רענעזעוועג ,6 סַאג רעַײיצינדור) רעטַאעט-ָאטעג ןיא רעדָא עיזַאנמיג:לַאער רענעזעוועג

 ) ןיא עיסוקסיד ןוא ןטנווָא עשירַארעטיל עסיורג ךיוא יו --- (לַאז-טָאטש ןיילק

 ,13 סַאג רעקצינדור "זױהעפַאק-ץנַאטנעזערּפער-ָאטעג, ןופ

 טייקיטעט עשירַארעטיל יד /עלדנַאהַאב וצ טעמדיוועג ןעוועג ןענעז ןטנװָא יד

 ,קיווייל .ה ,םירפס רכומ עלעדנעמ ,םכילע םולש ;ץרּפ .ל .י ,קילַאיב .נ .ח ןופ
 .ערעדנַא ןוא ושָאטַאּפָא .י

 ןסרוקנָאק עשירארעטיל

 -נָאק טנדרָאעגנייא ךיוא טָאה סרעלטסניק ןוא ןטארקשיי ןופ גנוקינייארַאפ יד

 רעוועקצוס .א רעטכיד רעד זיירּפ םעד ןעמוקַאב טָאה סרוקנָאק ןטשרע םייב ,ןסרוק

 ."דניק-רבק סָאד; קרעוװ ןייז רַאפ-

 -עג שידיי ןוא שיאערבעה ףיוא קרעוו ןופ ןעוועג זיא סרוקנָאק רעטייווצ רעד

 .םישזערייצַאנ ןרעטנוא ןברוח ןשידיי ןוא ָאטעג ןופ קיטַאמעט רעד טעמדיוו

 רעשיאערבעה רעטסעב רעד רַאפ זיירּפ םעד ןעמוקַאב טָאה ןַאמטנעמיד לארשי

 ןרַאפ זיירּפ 0 ןעמוקַאב טָאה יקצינדור האל .(רעיוט ןזיב) "רעשה דע; עלעװָאנ

 .עטיל ןברוח, טכידעג ןשידיי ןטסעב
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 ןוא עשירַארעטיל ןופ ןסרוקנָאק רעדיװ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןַאד ןענעז סע

 טינ ןיוש טָאה ןזיירּפ יד ןופ גנולייטרַאפ עמָאקלופ יד .ןעמעט עכעלטּפַאשנסיוו

 עיצַאדיוװקיל ןופ געט יד ןעמוקעגנָא ןענעז סע לייוו ,ןעמוק וצ דנַאטשוצ ןזיװַאב

 ,ָאטעג רענליוו ןופ

 ַאטעג ןופ זיוה-רוטלוק סָאד

 ,ויכרַא ,לַאז-ןעייל רעד ,קעטָאילביב יד ןענופעג ךיז ןבָאה ,6 סַאג ןושַארטס ףיוא
 6 רעמונ סַאג ןושַארטס ןעמ טָאה רעבירעד .ָאטעג ןופ ייזומ ןוא טמַא רעשיטסיטַאטס
 .ָאטעג ןופ זיוה-רוטלוק סָאד ןפורעגנָא

 רעכיב ךיז עקידנרעגלַאװ ןענופעג ןעמ טָאה ,ָאטעג ןיא ןיײרַא ןענעז ןדִיי יד ןעוו

 ןביוהעגנָא סע ןבָאה ןדיי .סרעלעק ןיא ןוא רעמעדיוב ףיוא ,רעזייה עבורח יד ןיא

 יד ןענופעג ןרָאי המכמ ךיז טָאה'ס ואו ,6 סַאג ןושַארטס ףיוא ןגָארטוצפיונוצ

 ."הלכשה יציפמ,קעטָאילביב עשיאערבעה-שידִיי רענליוו עטסואווַאב

 ןיא רעזייה עבורח ןיא קידנטעברַא ,סָאדנַאמָאק יד ףיוא רעטעברַא עשידיי

 לָאמ וצ לָאמ ןופ ןענעבנגניירַא הבנגב ,טיורב רעדָא לפָאטרַאק טָאטשנַא ןגעלפ ,טָאטש

 הרומ, סמ"במר םעד רָאג רעדָא ,עטכישעג סווָאנבוד ןועמש ,רעדיל סקילַאיב .נ .ח

 ןיא ןעלמַאז וצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא ןשטנעמ עייר רעצנַאג ַא ייב ."םיכובנ

 טול .רעכיב ?עטעװענילַאמעגניײרַא  ןוא ענענופעג ןופ ןקעטָאילביב עניילק ָאטעג

 ןרעוו טרירוזנעצ טזומעג רעכיב עלַא ןבָאה ,יײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ גנונעדרָארַאפ ַא

 ,6 סַאג ןושַארטס ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,עיסימָאק-רוזנעצ רעלעיצעּפס ַא ךרוד

 ךרוד עטקיטעטשַאב טשינ ,רעכיב ןופ רעבַאהניא, :טגָאזעג טָאה גנונעדרָארַאפ יד

 -רַאפ יד זיא ךעלניישרַאװ) "ןרעוו טפָארטשַאב גנערטש ןלעוװ ,רוזנעצ-ָאטעג רעד

 זיא עיסימָאק עשטייד ַא סָאװ ,לַאפוצ םעד בילוצ סױרַא ןסנעג בקעי ןופ גנונעדרָא

 ןדיי ַא ןטרָאד ןענופעג ןוא ,ָאטעג ןיא בוטש רעשידיי ַא ןיא טרַאװרעדמוא ןיירַא

 ןכלעוו ףיוא ןוא עװקסָאמ ןיא ןבעגעגסױרַא ,סַאלטַא ןשיפַארגָאעג ַא קידנרידוטש

 םוצ עקירעהעגנָא סלַא טנכייצרַאפ ןעוועג ןענעז טעטש ערעטייוו ךָאנ זוא ענליוו

 .(דנַאברַאפ ןטעיװָאס

 עשידיי עלַא .רוזנעצ-ָאטעג רעד וצ רעכיב ערעייז ןגָארט ןביױהעגנָא ןבָאה ןדיי

 ףענעיל םוצ יואר סלַא ןרעװ טלּפמעטשעג ךיילג ןגעלפ רעכיב עשיאערבעה ןוא

 ןטלַאהַאב ןוא ?טריקסיפנָאקא ןגעלפ רעכיב עקיכַארּפש-דמערפ ?עקיטכעדרַאפ, יד

 ןבָאה ?סעיצַאקסיּפנָאק, עקיזָאד יד ךרוד .קעטָאילביב רעד ןופ ענילַאמ ַא ןיא זרעוו

 .קעטָאילביב רעד ןיא רעכיב ךס ַא ןבילקעגנָא ךיז

 -ָאילביב יד ןלעטשוצפיונוצ ידכב ,עיגרענע ךס ַא טעמדיוועג טָאה קורק ןַאמרעה

 ,1941 רעבמעטּפעס ןט10 םעד ןיוש רעכיב ןטייב ֹוצ ןביוהעגנָא טָאה עכלעוו) קעט

 זיא סָאװ ,לַאז ןעייל םעד ךיוא יוװ ,(ָאטעג ןיא ןײגנײרַא ןכָאנ געט ריפ ,טסייה סָאד

 .תיבה-תכונח ןלעיצעּפס ַא טימ ןרָאװעג טנפעעג ךעלרעייפ רעטעּפש

 יש

 טנעװ יד .ָאטעג ןיא טרָא-ורּפָא רעקיטסייג רעד ןעוועג זיא לַאז-ןעייל רעד

 ןלוש עבורח ןופ עטעװעטַארעג ,סיתיוש ,תורונמ ,ןתכורּפ טימ טריצַאב ןעוועג ןענעז

 עלעדנעמ ,ץרּפ .ל .י ,קילַאיב .נ .ח ןופ רעדליב טימ ךיוא יװ ,(ָאטעג-ןרעסיוא ןיא)
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 ׁש

 -ץרא ןופ עּפַאמ רעקידנגנעהּפָארַא רעסיורג ַא טימ ןוא םכילע םולש ,םירפס-רסומ

 : ,לארשי
 "ףַאקעטָאילביב רעקיבײא, רעד .יקסנול לקייח ןעגנַאלרעד טגעלפ רעכיב יד

 סָאװ ,"עטילד םילשורי ןופ רמוש, רעד ,ענליוו ןיא קעטָאילביב-ןושַארטס רעד ןופ

 רעדעי ףיוא ץוא ,םילודג ןוא םינואג רענליוו ןופ םיטדּפ רעטנזיוט טנָאקעג טָאה

 ,םירפס עטסַאּפעגוצ םינומה ןעגנערב וצ ןסיוו רע טגעלפ עגַארפ רעטכוזעג

 ןייז ןיא ךעלתויתיוא עניילק ענייז ןבירשעג ןוא ןציזעג רע זיא ןטונימ עיירפ ןיא

 רָאנ טגעלפ סע יװ ןוא ,שינעעשעג ךָאנ שינעעשעג ,ָאכעג רענליוו ןופ "סרטנוק,

 ןשידיי:קיצרַאה ןייז טימ ןענעגעגַאב ךיילג םיא רע טגעלפ ,רענעייל ַא ןײגנײרַא

 :ץכערק ַא טימ רָאג לָאמטּפָא ןוא לכיימש

 רָאנ ...רעכיב ןלעפ'ס ...לָאמַא יו םירפס עלַא רעדייל ךייא רַאפ טינ בָאה'כ --

 יקסנול לקייח

3 -1881 

 ריא טעוװ ..ָאטעג ןיא ןענעבנגניײרַא ,ןעגנערבניײרַא זיא טינ רעוװ ךָאנ טעו רשפא

 סֹווָאנבוד לטיּפַאק ַא רעביא טזעל לייוורעד .טכוז ריא סָאװ ,ךוב סָאד ןגירק זַאד

 -קע ךס ַא ןיא ןרָאװעג ?טעװענילַאמעגניײרַאא זיא עטכישעג סווָאנבוד) עטכישעג

 .(ענליװ-ָאטעג ןיא הדמתה סיורג טימ ןרָאװעג טנעיילעג ןוא ןרַאלּפמעז

 ךיז טכַאמעג ןוא ןציזעג ןענעז ןשטנעמ .ור עטיוט ןשרעה טגעלפ ןשיט יד ייב

 -טפַאשנסיוװ וצ רעוװ ןוא ןלוש ןיא םידומיל יד וצ רעוו ,ןטַארעפער וצ רעוװ :ןציטָאג

 דעד ןעוועג ךָאד זיא ָאד .קרעוו ןביירש ןוא ןציז ָאד ןגעלפ ערעדנַא .ןטעברַא עכעל

 .ָא?עג ןיא טרָא רעמיורג רעקיצנייא

 עטצעל יד םירפס ןיא טפיטעגנייא ןעז דימת ןענעק ןעמ טגעלפ ןשיט יד ייב

 מיירגעג ןבָאה סָאװ ,סרעליש יד ,סרערעל יד ,סרעלעשטטפירש יד ,ָאטעג ןופ םינבר

 ןעמעוו ,טנגוי יד ךיוא יװ ,ןעגנוטייצ-טנַאװ יד וצ ןוא סנעמַאזקע יד וצ ןטעברַא

 גנוקיטעטשַאב-סגנואיירפַאב ַא םיריוטקָאד יד ןופ ןגירק וצ ןעגנילעג לָאמַא טגעלפ'ס

 : .טעברַא רעייז ןופ געט עכעלטע ףיוא

 .רענעיײל טנזיט יירד זיב טרינָאבַא ןעוװעג ןענעז קעטָאילביב-ָאטעג רעד ןיא

 . .ָאטעג ןופ ןרַאמשָאק יד ןסעגרַאפ וצ געוו ַא ןעוועג זיא ןענעייל

 ,קעטָאילביביַאטעג יא ךוב עטסטנזיוט ןעצ סָאד ןרָאװעג ןטיבעג זיא סע ןעוו

 -ירפ רעכעלרעייפ רעלעיצעּפס ַא ,1942 רעבמעווָאנ ןיא ,ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא

 וי .ָאטעג ןיא סרעוט-רוטלוק יד רַאפ ןגרָאמ

 עטשרע יד טָאה ,ץנעטסיזקע ריא ןופ רָאי ַא טרעייפעג טָאה קעטָאילביב יד ןעוו

 א רשי יט

 ר וי
 שוי אש

: 

 ' -רעביא טָאה יז .לדיימ עקירָאי-ןצרעפ .ַא זעמוקַאב ןענעייל ןוויסנעטניא רַאפ עימעדּכ
 ,סעיצקַא יד ןופ געט .יד ןיא רָאנ ןענעייל ריא ןסירעג
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 יש

 ןטנעמוקָאד רעטנזיױט טלמַאזעגפיונוצ ןעמ טָאה ייומ- ןוא וװיכרַא-ָאטעג ןיא

 ,רַאנָאּפ ןופ ענעפָאלטנַא ןופ תודע ,תועדומ-ָאטעג ,ןעגנונעדרָארַאפ-יײצילָאּפ :ָאטעג ןופ

 ץלַא סע זיא סנטסַאק ענעכעלב ןיא .ערעדנַא ןוא ,ץניװָארּפ ןופ ןדיי יד ןופ תודע

 .סענילַאמ ןיא ןרָאװעג ןבָארגַאב

 יד ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו תועידי ןבילקעג טָאה טמַא רעשיטסיטַאטס רעד

 -עלויב עשיטסיטַאטס ןופ םרָאפ ןיא ייז טכעלטנפערַאפ ןוא ןטלַאטשנַא-ָאכעג עלַא

 ףיטעלויב ריא טַאהעג טָאה ןבצלדָאטעג ןופ גנולײטּפָא עדעי .ןעמַארגַאיד ןוא ןעניט

 .המודכו גנולײטּפָא-סגנוזייּפשַאב ,גנולײטּפָא-רוטלוק ,גנולײטּפָא-סטייהטנוזעג

 -טנַא טָאה עּכלעװ ,ָארויב-ןסערדַא ןַא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה לַאקָאל ןבלעז ןיא

 ןוא סָאטעג ייווצ ןעוועג ןענעז סע ןעוו ,הפוקת רעד ןיא רקיעב טייקיטעט ריא טלקיוו

 / טָאה ןעמ וכלעוו וצ ,ָאטעג ןטייוצ ןיא בודק ַא ןופ סערדַא ןַא ןכוז ןגעלפ ןדיי יד

 .ןיײגרעבירַא טנעקעג טינ

 -ַאמלַאק קילעז רעלעטשטפירש רעד ןענַאטשעג זיא זיוה-רוטלוק ןופ שארב

 .שטיווָאנ

 טוטיטסניא רעכעלטּפַאשנסיװיָאטעג

 -נסיוו ערעייז !סיירוצרעביא טינ ןסָאלשַאב ןבָאה טײל-סטפַאשנסיוו עשידיי יד

 הז םשל .םרָאפ רעטריזינַאגרָא ןַא ןיא ןריפ רעטייוו ייז ןוא ןטעברַא עכעלטפַאש

 םיא טָאה ןעמ יװ רעדָא ,טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא

 ."טעטיסרעווינוא-ָאטעג ַא; ;פורעג

 ןושַארטס ,קעטָאילביביָאטעג רעד ןופ לַאקָאל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנונעפע יד

 ןבָאגפיוא יד ןגעוו שטיװָאנַאמלַאק .ז ןטלַאהעג טָאה טרָאװ-סגנונעפע סָאד .6 סַאג

 ןריטנעמוקָאד ןוא ןלַאירעטַאמ ןעלמַאז וצ ,ָאטעג ןיא טַײלסטּפַאשנסיװ עשידיי יד ןופ

 גנוריסערעטניארַאפ עכעלטפַאשנסיװ רעייז ןעמדיוו ךיוא יו -- ָאטעג ןופ ןבעל סָאד

 -עקלעפַאב רעד ןופ ןבעל סָאד ןרעגנעלרַאפ ֹוצ ידכב ,ןעגנוטסייל עשיטקַארּפ רַאפ

 .ָאטעג ןיא גנור

 ןופ םַארגָארּפ ןגעוו סַארעפער-עיצַאזינַאגרָא ןַא ןטלַאהעג טָאה קורק ןַאמרעה

 :רעטרעוו יד ןפָאלעגכרוד לָאמ עקינייא ןענעז ןדער ןייז ןיא .סעיצקעס ענעדישרַאפ

 0 ..:רעקימעדַאקַאדָאטעג ,רימ
 :סעיצקעס עקידנגלָאפ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז סע

 .(שטיוָאנַאמלַאק .ז רעריפנָא) ןטפַאשנסיװ עלַאיצָאס ןוא עיּפָאזָאליפ רַאפ עיצקעס 1

 .קיטסיווגניל רַאפ עיצקעס 2

 ,טפַאשנסיװרוטַאנ רַאפ עיצקעס

 .קיזיפ ןוא קיטַאמעטַאמ רַאפ עיצקעס 4

 .עימעכ רַאפ עיצקעס 5

 -ַארָאבַאל עשימעכָאנכעט ַא ןרָאװעג טנפעעג זיא עימעכ ןופ עיצקעס :רעד ייב

 רַאפ ןסרוק עכעלטנפע קיטעט ןעוועג ןענעז עיצקעס רעשיטסינַאמוח רעד ייב .עירָאט

 -עג טכעלטנפערַאפ ןענעז סע עכלעוו ףיוא ,רָאלקלָאפ ןוא עיגָאלָאנטע ,עיפַארגָאנטע

 .סעיצקעס יד ןיא ןטעברַא עכעלטפַאשנסיװ יד ןופ ןטַאטלוזער יד ןרָאװ
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 ַאטעג ןופ עירָאטידױאירעטעברַא יד

 טַאהעג טייקכעלגעמ ןייק ןבָאה עכלעוו ,סָאדנַאמָאק יד ףיוא רעטעברַא יד רַאפ

 ןוא דימ ןעמוק ייז לייוו ,ָאטעג ןיא ןעגנוטלַאטשנַאדַאפ-רוטלוק עלַא יד ןכוזַאב וצ

 .ּפַאק-ןַאלּפַאק דוד ןופ וויטַא:ציניא רעד טיול זיא ,ךרּפ-תדובע רעייז ןופ ןכָארבעצ

 ,גָאטנוז ןדעי ןרידַאגירב עשידִיי יד ןופ טַאר ןכרוד ןרָאװעג טנדרָאעגנײא (1) יקסנַאל

 הליחתכל (6 סַאג רעקצינדור) רעטַאעטי-ָאטעג ןיא עירָאטידיא-רעטעברַא ןַא

 ןעוועג זיא סעירָאטידיױא-רעטעברַא יד ןופ םַארגָארּפ סָאד .7 סַאג רעקצינדור ףיוא

 ַא ןגעוו טַארעפער ַא ,(יקסנַאלּפַאק-ןַאלּפַאק בור סָאד) טרָאװ-ריפניירַא ןַא ךעלנייוועג

 יד ןופ שיאערבעה ןוא שידיי ףיוא גנַאזעג ןוא סעיצַאטיצער ןַאד ןוא עמעט-רוטלוק

 ,בולק-טנגוי ןוא -רעדניק ןופ רעדילגטימ יד ןופ ,רקיעב ןוא ןטסיטרַא-ָאטעג

 ,"ענליווק :עירָאטידיא-רעטעברַא רעד ןופ ןעמעט עקינייא ךיז זָאמרעד ךיא

 ,?שלעדנעמ ,, ,?יקסווָאכינרעשט לואש, ,"קילַאיב .נ .חא ,"םכילע םולש; ,"ץרּפ ,ל .י;

 ,"רואינש ןמלז, ,"ןטייקנַארק עקיּפעלק ןגעק ףמַאק; ,"ָאטעג ןיא ןזעוו-סטייהטנוזעג;

 .ז :ךיז ךיא ןָאמרעד ןטנערעפער יד ןופ .ערעדנַא ןוא ?רעדילסקלָאפ, ,"תודיסח;

 ,ןיימשנרעב ָאעל :סרערעל יד ,קינייו ילתפנ ,ןייטשדלעפ חמצ ר"ד ,שטיװָאנַאמלַאק

 -עגטוג ,ןיקסַאר ןוז ןוא רעטָאפ ,קינשטַאבַאק ;ז ,לעטפעש ,ל ,ןַאמטנעמיד לארשי

 רענדָאלָאק .ב ,ןײטשּפע .ל ר"ד : סעמעט עשיניצידעמ ףיוא ;קורק ןַאמרעה ,טלַאטש

 ,תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא

 קיזומ

 ,ןרָאכ ,סעימעדַאקַא ,ןטַארעפער ,ןבעל-רוטלוק ןופ ךיז ןסקַאװרעדנַאנופ ןטימ

 ,טסנוק-קיזומ יד טילבעצ ךיוא ךיז טָאה

 ןיא ,ןיקשַאמרוד ףלָאװ ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעד

 -ערטסױרַא יד ןטײלגַאב טגעלפ רע .ָאװינ ןשירעלטסניק רעייז ַא ףיוא ןענַאטשעג

 ןופ קרעוו ןבעגעג טָאה רע .ןרעטַאעט יד ןיא רָאכ ןשיאערבעה ןוא ןשידיי ןופ ןעגנוט

 רעקיזומ ערעדנוזַאב .ןעווָאהטעב ןוא ןעּפָאש ,קַאשזרָאװד ,טרַאצָאמ ,יקסוװָאקיַאשט

 ,גנַאזעג ןוא לדיפ ,ריװַאלק ןופ ןצרעצנָאק עלעודיווידניא טימ ןטערטסיוא טּפָא ןגעלפ

 ןפורעגסױרַא טָאה שטיװָאניבַאר עינוב רעקיזומ ןופ (ינינַאגַאּפ) טרעצנָאק-לדיפ ַא

 .ָאטעג ןופ םינגנמ יד ייב םזַאיזוטנע ןקידלַאװג

 ר"ד ןוא שטיװָאשריג ר"ד ןופ ןעיורפ) סוגייפ ןוא שטיוװָאשריג ןעיורפ יד

 רעד רַאפ עירָאטַאװרעסנָאק רענליו רעד ןיא סנירערעל-קיזומ עטנַאקַאב ,(סוגייפ

 .ןטרַאצָאמ ןופ ןריװַאלק ייווצ ףיוא ןטרעצנָאק ןבעגעג ןבָאה ,המחלמ

 -ימלת עריא ןופ ןעגנוטערטסױרַא עכעלטנפע ןכַאמ טגעלפ לוש-קיזומ יד ךיוא

 -ַאינעב הניד ,יקסיװָאקלָאװ קעלא :רעדניק יד טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ייברעד .םיד

 ,זיוהנעביוט ןוא ַאקסנָאק

 טָאה עימערּפ עטשרע יד .קיזװמ רַאפ עימערּפ-ָאטעג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע

 ,יקסיװָאקלָאװ קעלָא -- ןַאד ;"רַאנָאּפ ףיוא עיגעלע/, ןייז רַאפ ןיקשַאמרוד ןעמוקַאב

 עּפורג רעשיטַארקָאמעד-סקלָאפ רעד ןופ רעוט רעטנַאקַאב ַא ,יקסנַאלּפַאק-ןַאלּפַאק .צ (1)
 רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןעמוקעגמוא ,טַארטָאטש ןוא הלהק ןיא ןַאמטַאר ,ענליוו ןיא

 .(דנַאלשטייד ,גרעבמעטריוו) ןעגנילַאב ייב ןעגרעמטוַאד
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 ..."ָאד ןסקַאװ םירבק ,רעליטש ,רעליטש; :דיל םעד וצ עידָאלעמ ןייז רַאפ

 ןכעלטנפע ןַא ףיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענעז קרעװטסנוק עטרימערּפ יד

 .רעטַאעטיָאטעג ןיא טנװָא ןכעלרעייפ

 ײרעלַאמ-טסנוק

 רעדליב עשיפַארג עירעס עצנַאג ַא ןפַאשעג טָאה רעש בקעי רעלטסניק רעד

 סעיצַארָאקעד טכַאמעג ךיוא !:ָאה רע .סענילַאמ ןוא רעזייה עבורח ,ןפיוה-ָאטעג יד ןופ

 ןיינ רעד .ןרוטּפלוקס ןוא רעדליב עייר עצנַאג ַא ןפַאשעג טָאה רע .רעטַאעט ןרַאפ

 .ןעגנונעפָאה עסיורג ןפורעגסיורַא טָאה קאב ןמלז ,רעלטסניק רעקירָאי

 -טסנוק ַא רעטַאעט-ָאטעג ןופ לַאז ןיא ןעמוקעג-דנַאטשוצ זיא 1943 ץרעמ ןיא

 ;קַאב ןמלז ,רעוװעקצוס לחר ,רעש בקעי ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ גנולעטשסיוא

 .ןעיירעצינש-ץלָאה) ץלומ ןוא סעטָאנ ,ּפעכייד ,(ןלעדָאמ) םָאר :ןרָאטקעטיכרַא

 ןבָאה ןטַאנרעטניא-םידלי ןוא םוקינכעט ,ןלושיָאטעג ןופ רעדניק יד ןשיוװצ ךיוא

 טפָא ןבָאה ןטעברַא ערעייז ,סרעל:סניק עטבַאגַאב רעייז עייר עצנַאג ַא ןזיוװַאב ךיז

 .בולק-טנגוי ןוא ןלוש יד ןופ ןעגנולעטשסיוא יד טריצַאב

 ןרָאכיָאטעג

 "יריד רענליוו ןטנַאקַאב ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רָאכ ַא טריטסיזקע טָאה סע

 ,רעדיל-סקלָאפ עשידיי ןופ ןטרעצ:ָאק ןבעג טּפָא טגעלפ רָאכ רעד .ּפעלס םהרבא טנעג

 רעד ןיא ןברָאטשעג זיא ,"גיבליוװ, רָאכ םענעזעוועג ןופ ןייטשרעג בקעי טנעגיריד רעד

 .1943 ,"תירבע ת"הב. ײד ,ַאטעג רענליװ ןטפ רַאכ רעשיאערבעה העד

 .ץקשאמרוד ףלָאװ באז טנעגיריד םעד ןעמ טעז רָאכ ןופ שארב

 ןעוועג זיא רָאכ םנופ ןרעמונ עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא .ָאטעג ןופ הפוקת רעטשרע

 .ןטנביוו עזייב טעילוה ,טעילוה; סנעזייר םהרבא

 -נוה רעביא ןופ רָאכ ןשיאערבעה = ַא טריזינַאגרָא טָאה "תירבע-תירב, רעד

 -- רָאכ ןופ םַארגָארּפ ןיא ,ןיקשַאמרוד ףלָאװ-באז ןופ גנוריפ רעד רעטנוא ןַאמ טרעד
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 ןופ "םעקיריש , ,ך"נת ןופ םיקרּפ ,עשידיסח ,עשינמית ,רעדיל עשיצולח רקיעב
 .קילַאיב .נ .ח

 דָאװעג ןבעגעג ןענעז רָאכ ןשיאערבעה ןופ ןעג:וטערטסױרַא יד ןופ רענייא ףיֹוא

 חמצ ר"ד ןופ גנוצעזרעביא-טסקעט) "ַאדיאַא; ערעּפָא רעד ןופ ןטנעמגַארפ עסיורג

 תירבע הלהקמ, ַא טריטסיזקע "תירבע תירב; םייב טָאה ,םעד ץֹוחַא .(ןיי:שדלעפ

 ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,ןצפופ ןַאמ ַא ןופ רָאכ רעשיאערבעה רעניילק ַא .,"הנטק

 טגעלפ רָאכ-ןיילק רעד .לוש-טָאטש רענליוו ןיא רָאכ ןופ סַאב ,ף ר ַא ש המלש טנעגיריד

 "יריד רעד ."תירבע-תירב; ןופ ןטנוװָא עשירַארעטיל-שידָאירעּפ יד ןיא ןעמענליײטנָא

 .א .א רעטכיד ,"תוברת; רַאנימעס רענליוו םייב רָאכ ןשיאערבעה ןקילָאמַא ןופ טנעג

 .ןריּפַאּפ עשירַא ףיוא טרָאד קידנעייז ,ָאטעג ןרעסיוא ןעמוקעגמוא זיא ,שטיוװָאקסָאי

 םיבהוא ונא;? : ןעוועג ןענעז ןרָאכ עשיאערבעה יד ןופ סעידָאלעמ עטסרעלוּפָאּפ יד

 ."הבהל ילצ; ,"ץרא הנשי םירמוא, ,*! םילשורי ,םילשורי, ,"תדלומ ךתוא

 ןענעז ןרָאכ עשיאערבעה ןוא עשידיי יד ןופ ןעגנוטערטסױרַא עכעלטנפע יד

 ןיקשַאמרוד ןופ רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןכרוד ןרָאװעג טײלגַאב

 ַאטעג ןיא תירכע-תירב

 עלעג, יד ןופ סעיצקַא יד ןשיווצ הפוקת רעד ןיא ,1941 רעטניוו ןעוועג זיא'ס

 -ַארַאב ַא ןפורעגפיונעצ ןַאד ןבָאה וימ טימ ןַאמדירפ .ב ,"ןענייש עזָאר; ןוא "ןענייש

 .ָאטעג ןיא "תירבע-תירב ; ַא ןפַאש וצ וויטַאיציניא רעד טימ ,2 סַאג ןושַארטס ףיוא גנוט

 רעטשרע ריא ןופ םירבח יד ןוא ןרָאװעג ןפַאשעג "תירבע תירב, יד זיא טרָאד

 ,רענוװָאק אבא ,ןַאמדירפ .ב ,וָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ : ןעוװעג ןענעז גנוצייל

 ,ןַאמטנעמיד לארשי ,קושטניפ םהרבא ,םיובייש לאיחי ,קינזער לסינ ,ןַאמזַאלג ףסוי

 -דלעפ חמצ ר"ד : טעברַא רעד ייב ןפלָאהעגיײב ךס ַא ןבָאה סע ,ךיא ןוא יקצָאבויל

 רעטָאפ ,קינשטַאבַאק קילעז ,לעטפעש .ל ,ןייטשנרעב ָאעל ,שטיװָאנַאמלַאק .ז ,ןייטש

 ,יקצילַא השמ ,ןיקסַאר ןוז ןוא

 ןופ ןרָאװעג !?ריזילַארטנעצ ןוא טריפעג זיא טעברַא-רוטלוק עשיאערבעה יד

 -לוק יד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה רעכלעוו ,"תירבע-תירב; ןכרוד ןָא גָאט םענעי

 ."ךאד, ןשיטסינויצ ןופ ענובירט:רוט

 עשיטסינויצ עשיטילָאּפ יד ןרירטנעצנָאק וצ ןעוועג זיא "ךַאד, ןופ ליצ רעד

 רעשידרערעטנוא רעשיטילָאּפ רעמַאזנימעג ַא וצ  ןעגנוריּפורג ןוא ןעײטרַאּפ

 טרָאװ ןשיאערבעה ןקידעבעל ןכרוד ןעוועג זיא תירבע-תירב ןופ ליצ רעד ;טייקיטעט

 ָאטעג ןיא ןפַאש וצ -- דנַאל ןגייא ןַא ןיא ןבעל ןעיירפ ןופ עיזיוו רעד ךרוד ןוא

 .ןבעל-ָאטעג םוצ טסַארטנָאק-ַא זיא סָאװ ,ענובירט ַא

 רענעפורעג ױזַא רעד ןופ לַאקָאל ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז תוביסמ עטשרע יד

 -רַאפ גנילדנעצ עכעלטע ייב ,2 סַאג-ןושַארטס ףיוא ?ךיק-סקלָאפ, רעשיטסינויצ

 -לעּפמורשי ףסוי ןופ ןורכז םעד ֿסעמדיוועג ,ןטנוװַא ןעוועג ןענעז סָאד .םירבח ענעטעב

 | ,הרוהי ןב רזעילא ,רָאד
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 רעד ןוא רעלוּפָאּפ ןּרָאװעג ךיג ןענעז תירבע-תירב ןופ ןעגנוטלַאטשנַארַאפ יד

 תוביסמ יד טָאה ןעמ זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא לארשי ץרא ןופ טרָאװ םוצ גנַארד

 ןלַאפ ןעוועג ןענעז סע .רעטַאעט-ָאטעג ןיא ןוא לַאזיָאטעג ןיא ןגָארטעגרעבירַא

 ןענעז סע .ןַאמ טרעדנוה סקעז ַא זיב ןעגנַאגרעד ןענעז סרערעהוצ לָאצ יד ןעוו

 ףשנ ?הכונח ףשנ ,תועובש ףשנ ,רמועב ג"ל ףשנ ,חסּפ ףשנ ןרָאװעג טנדרָאעגנייא

 רעגנוי רעד ןופ טנוװָא ,הדסמ ףשנ ,םעה-דחא ףשנ ,לצרעה ףשנ ,קילַאיב ףשנ ,םירוּפ

 עקינייא רעדָא םענייא ןופ ןענַאטשַאב זיא טנװָא רעדעי .גנוטכיד רעשיאערבעה

 ,סעיצַאמַאלקעד ןוא סעיצַאטיצער עשיאערבעה ןופ ןוא ,גנַאזעג-רָאכ ןופ ,ןטַארעּפער

 סרענדער-טּפיױה יד ןעוועג ןענעז ןַאמטנעמיד לארשי ןוא ןייטשדלעפ חמצ ר"ד

 טגעלפ רענוװָאק אבא .ליטס ןשיאערבעה ןלופטכַארּפ ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןוא

 -ַאב ןבָאה סעקניּפרַאק רעטסעווש ייווצ יד .סעיצַאטיצער ענייז טימ ןקריוו רעייז

 םרכא רקיעב ,ןעלטיּפַאק ך"נת ןופ ןעגנַאזעג ערעיז טימ םלוע םעד טרעטסייג

 ןופ טײקיטעט-עיצַאזינַאגרָא יד .רעדיל-סקלָאפ עשיאערבעה ןופ ןוא ,"ידידיל היה

 ךרוד טריפעגנָא ןוא טרירטנעצנָאק ןעוועג זיא ןגיײװצּפָא ענַייז ןוא "תירבע תירב.

 .תורוש יד ןופ רבחמ םעד ןוא ןַאמטנעמיד לארשי

 -ןויצ עלַא ןופ טקנוּפ-ףערטנעמַאװצ רעד ןרָאװעג זיא תירבע:תירב רעד

 ןעגנַאהעג ןענעז סע ןעוו ,ןטנעמָאמ ןעוועג ןענעז סע .ָאטעג ןיא עקידנבערטש

 יד ןריזינַאגרָא וצ טומ ןייק ןייז טינ טגעלפ סע ןוא ָאטעג ןפיוא סערַאמכ ערעווש

 טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז סרעדנירג יד ןופ ךס ַא רעדָא ,תירבע-תירב ןופ תוביסמ

 יד וצ ןגָאז ןַאמטנעמיד טגעלפ ןַאד -- ,ןתוחילש עכעלטרָאװטנַארַאפ עקיטכיוו טימ

 :םירבח

 .טרָאװ עשיאערבעה סָאד ןרעוװו טרעהעג ףרַאד -- ָאטעג ןופ גָאט ןטצעל ןזיב --

 !טייג רעגייז רעד ןוא ,טנערב זיוה סָאד

  ןופ געט עטצעל יד זיב "תירבע-תירב; ןופ טייקיטעט יד טריפעג ןבָאה רימ ןוא

 ,ָאטעג

 יש

 ץגַארּפ רעד ןיא העּפשה עקידנטיײדַאב ַא טקריוועגסיוא טָאה תידבע-תירב רעד

 השמ ,ןַאמטנעמיד לארשי טעטסיילעג ךס ַא ןבָאה םעד ייב .ָאטעג ןיא ןזעוו-לוש ןופ

 ,לעטפעש בייל ןוא קינשטַאבַאק קילעז ,ןייטשנרעב ָאעל ,יקצילָא

 -עג תירבע-תירב םייב זיא ,ןעמעלבָארּפ עטסנרע ןטכַארטַאב ןענעק וצ ידכב

 ."תירבע תיעדמ הרבח טפַאשלעזעג עכעלטפַאשנסיוו-שיאערבעה ַא ןרָאװעג טעדנירג

 עייר עצנַאג ַא טנעיילעגרָאפ שטיווָאנַאמלַאק .ז ןוא ןייטשדלעפ חמצ ר"ד ןבָאה ןטרָאד

 ווירב סלצרעה רָאדָאעט ר"ד ,קרעו סמעה-דחא ןגעוװ ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיוװ

 שיאערבעה ןיא טעברַא עסיורג ַא טנעיילעגרָאפ ןטרָאד טָאה יקצילֶא השמ .המודכו

 תירבע-תירב םעד ייב ."ןעגנוגנידַאב עלַא רעטנוא ןדיי ייב רָאמוה ,, ןעמָאנ ןרעטנוא

 וצ ןביוהעגנָא טָאה עכלעוו ,עּפורג-רעביירש עשיאערבעה ַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא

 ןוא תירבע-תירב ןופ ןטַארעפער עשיאערבעה עקיטכיװ עלַא טפירש ןיא ןעלמַאז

 ,תיעדמ הרבח

 -ָאטעג ןשיאערבעה ןטימ טריפעגנָא ןוא טעדנירגעג טָאה "תירבע תירב;ק רעד

 ,רָאכ-ןיילק ןשיאערבעה ןוא רָאכ ןשיאערבעה ,רע;ַאעט



 -ַאגרָא ןוא טפירשלמַאז עשיאערבעה ַא ןבעגוצסױרַא ןרָאװעג טנַאלּפעג זיא סע

 .ָאטעג ןיא סרעטכיד ןוא סרעלעטשטפירש עשיאערבעה עגנוי יד ןופ טנוװָא ןַא ןריזינ
 ...עינָאטסע ןייק ןטרָאּפסנַארט יד ןטימ ןיא ןעמוקעגנָא רעבָא ןענעז סע

 .רעטַאצט-ָאטצג רצנליוו ןופ גנַאהרָאּפ

 ָאמעג ןיא רעטַאעט
 רעטַאעט-שיריי

 ,רעטַאעט שידיי ַא ָאטעג ןיא ןעוועג זיא סע

 ךיוא ! רעטַאעט א ָאטעג ןיא ;ךעלגעממוא רַאפ סיוא רימ סע טמוק טציא ןיוש

 ןרָאװעג סע זיא רעטעּפש ןוא ךעלגעממוא סלַא ןעמוקעגסיוא הליחתכל סע זיא טרָאד

 ענעבילבעגרעביא יד .ורּפָא ןקיטסייג ןייז ןופ ןוא ָאטעג ןיא זבעל-רוטלוק ןופ לייט ַא

 ןופ לרעמיצ ןיא ,7 סַאג ןושַארטס ףיוא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה ָאטעג ןופ ןטסיטרַא

 ןופ רענייא .רעטַאעט ַא ןפַאש וצ ןטערטוצוצ ןסָאלשַאב ןוא רעכַאילב יתבש טסיטרַא

 רעד ןופ טנעירוטיבַא) דניקסיוו סקַאמ רָאסישזער רעד ןעוועג זיִא ןרָאטַאיציניא יד

 -ַארד רעשיאערבעה רענליוו רעד ןופ רעדנירגטימ ,עיזַאנמיג רעשיאערבעה רענליוו

 .(ָאנעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא .עידוטס רעשיטַאמ

 יד ןיא גנוציטשרעטנוא עקרַאטש ַא ןענופעג טָאה רעטַאעט ןופ קנַאדעג רעד

 -עקלעפַאב-ָאטעג יד .ןסנעג בקעי ייב רקיע רעד ןוא ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ןזיירק

 : :טכַארבעגפיוא ןעוועג זיא ,ןגעקַאד ,גנור

 -- ?רעצרעה ענעכָארבעצ ערעזנוא ףיוא רעטַאעט ןליּפש ןייג טעװ ןעמ ,סָאװ ---

 -עשזניא ייב ץולחה טימ תודחאתה-ןיצ-ילעוּפ ןופ גנוציז ַא ףיוא ךיז ןָאמרעד'כ

 ןופ רענייק זַא ,סולשַאב ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןטַאטשרַאװ יד זיא סוקרַאמ רעינ

 ךרוד ןרָאװעג טריסנָאנַא קרַאטש זיא עכלעוו ,גנונפערעד רעד וצ טשינ טייג זנוא

 ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד

 -- ? ןעיירפ ךיז ןלָאז ןדיי זַא ,טריסערעטניארַאּפ ױזַא ײצילָאּפ יד זיא סָאװ

 -עגרָאפ ובָאה עכלעוו ,םירבח ךיוא ןעוועג ןענעז סע .טגערפעג םירבח יד ךיז ןבָאה

 ָּו ,גנולעטשרָאפ יד ןסיירפיוא ןוא ןטרָאד ןעמוק לָאז ןעמ זַא ,טגייל
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 רעטרעדנוה ןרָאװעג טלייטעג ָאטעג ןרעביא ןענעז גנונעפערעד רעד ןופ גָאט ןיא

 :טסקעט ןקידנגלָאפ טימ םַאר רעצרַאװש ַא ןיא רעטעלבגולפ

 םלוע תיב ַא ףיוא

 ! רעטַאעט ןייק טינ ןעמ טליּפש

 -דור ףיוא עיזַאנמיג-לַאער רעד ןופ לַאז-ָאטעג ןיא ןענעז גנונעפערעד רעד וצ

 ןוא ןעיורפ ערעייז טימ ןטסיצילָאּפ יד ,ןעלבַאטָאנ-ָאטעג יד ןעמוקעג 6 סַאג רעקצינ

 סרעקוקוצ טקישעגוצ ןבָאה ןעגנוריּפורג עשיטילָאּפ יד .םיסחוימ ענעדַאלעגנייא םתס

 לָאז רעטַאעט רעד :ארומ סנעמעלַא ןעוועג זיא סע .רָאפ טרָאד טמוק סע סָאװ ןעז וצ

 .ָאטעג ןופ רעיורט םעד ןכעװשרַאפ טינ

 ןטסנרע-ףיט ַא ךרוד ןעגנולעג זיא ןטסיטרַא יד זַא ,ןזיװעגסיױרַא ךיז טָאה סע

 רעצ ןופ ןליפעג יד טינ טעדנעש עכלעוו ,ָאטעג ןיא שי-טסנוק ַא ןפַאש וצ גנַאגוצ

 ,תוממורתה ןופ זטנעמָאמ וצ ,טרעקרַאפ ,טגנערב ןוא ןרָאצ ןוא

 .רעטַאעט ןיא ןייג ןביוהעגנָא טָאה םלוע רעד

 יש

 :ןעוװעג זיא (16.1.42) םַארגָארּפ ע ט ש ר ע סָאד

 טביולרעד סָאװרַאפ ,תולצנתה ןימ ַא) ןַאמזַאלג ףסוי ןופ טרָאװ-סגנונעפערעד

 .(ענעמוקעגמוא יד ךָאנ הרכזה ַא ןוא ;ָאטעג ןיא רעטַאעט ןליּפש ךיז ןעמ

 (עיצַאמַאלקעד עלַארָאכ) קילַאיב .נ .ח ןופ ,"ןענייוו רימ ךיז טסולג'ס,

 ,(ַאקציוועל ַאבויל) ?ןרעטש ןוא דמַאז; ;ןָאסלעדיײא ןזח ןופ ןעגנוזעג ,"ילא ,ילא;

 ,"תרפא עלערימ; סנידרָאג בקעי ןופ ןטנעמגַארפ

 ."טייק ענעדלָאג, סצרּפ .ל .י ןופ ןטנעמגַארפ

 ,"לחר רעטומ יד, גנולייצרעד סגייווצ ןַאפעטס ןופ גנוריזינעצסניא

 ,קיטכער עינָאס ןופ טריפעגסיוא (לָאמ-ב-ןרוטקָאנ) ןעּפָאש ןופ טרעצנָאק-ריוװַאלק

 (עיצַאמַאלקעד עלַארָאכ) קילַאיב .נ .ח ןופ "סכעליירפ, ַא

 ,לַאגעס .א ןופ ןזעלעג ,רעוועקצוס .א ןופ יןבירשעג ,טסקעט-עיסנַארעפנַאק

 ִּש

 ןרעדנַא ןשיוצ ןעוועג זיא טרעצנָאק -יוער | ט יי װ .צ ןופ םַארגָארּפ זיא

 ."םלוג רעד; סקיווייל .ה ןופ טנעמגַארפ ַא ,"שינרעטצניפ ךרוד;

 .שאוהי ןופ גנוצעזרעביא רעשידיי ןיא והיעשי ך"נת לטיּפַאק ַא

 ,אקציוועל ַאבויל --- (הסיפת ןופ עירַא) סנדַאפדלָאג .א ?אבכוכ רב;

 -רעד רעד טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגרָאפ זיא גנולעטשרָאפ-יוער ע ט י ר ד יד

 םעד ,(לַאז-טָאטש-ןיילק רענעזעװעג ,3 סַאג ַאקסנָאק) רעטַאעט-ָאטעג ןופ גנונעפעי
 :םַארגָארּפ ןיא ,1944 לירּפַא ןטס4

 ,טקַא ןייא -- םכילע םולש ןופ "בוט לזמ,



 .סעלעיעל .ה ןופ (ןטנעמגַארפ) "וכלומ המלש;

 ,ןטיאוס רעזַאקװַאק -- רעטסעקרָא רעשינָאפמיס

 ּש

 ענערָאק, ףעמָאנ ןרעטנוא ןעגנַאגעג זיא גנולעטשרָאפ-יוער ע ש ר ע פ יד

 ןופ טלעטשעגפיונוצ רקיעב ןעוועג זיא םַארגָארּפ סָאד .'געט ענעצייוו ןוא ןרָאי

 סה רשפא; ףרעמונ עטסטנַאקַאב יד ןופ .רעלסקעוו ןופ קיזומ ,אדיורב לאירתכ

 ."גנע זיא רעמיצ ןיימ ןיא,; ,"סנ ַא ןעשעג

 יש

 ןעק ןעמ, ףעמָאנ ןרעטניא ןעגנַאגעג זיא גנולעטשרָאפ-יוער ע ט פ נ י פ יד

 ַא; ;אדיורב לאירתכ ןופ "ןסיוו טינרָאג זעק ןעמ/ :םַארגָארּפ ןיא ."ןסיוו טינרָאג

 רעכעב, רעד ,"הכולמ-הכאלמ; ,"ןרָאװעג טלַא ןענעז רימ ,עלעמילב ,, ,?ָאגנַא:-ָאטעג

 ."ןרערט ןופ

 יש

 ,"עשער ןופ עשעפ, :עמָאנ ןרעטנוא גנולעטשרָאפ-יוער ע ט ס ק ע ז יד

 -רעב בקעי ןוא לַאטנעזָאר עלהיח ןופ טריפעגסיוא ,לַאטנעזָאר בייל ןופ ןטסקעט

 יד ענליוו ןייק טכַארבעגּפיױנוצ .טָאה ןעמ ןעוו ,ןטייצ יד ןיא טריפעגפיוא .יקסלָאג

 .ערעדנַא ןוא עשער ןרעגַאל עקימורַא יד ןופ ןדיי

 -רעב בקי ןופ טריפעגפיוא ,(יירד-ייווצ-סנייא) "רעיוט-ָאטעג םייב , דיל סָאד

 ,ָאטעג ןופ דילסקלָאפ ַא ןרָאװעג זיא ,,יקסלָאג

 יש

 זיא "ךיז טלַאה השמ, :ןעמָאנ ןרעטנוא גנולעטשרָאפ-יוער ע ט ע ב יז יד

 .דנַאלטסע ןייק ןטרָאּפסנַארט יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה'ס ןעו ןעמוקעגרָאפ ןיוש

 ,"ךיז טלַאה השמ, לדיל עטמירַאב סָאד :םַארגָארּפ ןיא .אדיורב לאירתכ ןטסקעט

 ."טינ לָאמניײק ךיא לעװ ןסעגרַאפ ךיד, ,?ָאטעג ןיא,

 ּש

 זיא "רעדלעפ ענירג, סנייבשריה ץרּפ ןופ גנוריפפיוא עסיורג עטשרע יד

 ייב לָאמ קיצנַאװצ ןוא טכַא ןעגנַאגעג זיא ןוא 1942 ילוי ןטס20 םעד ןעמוקעגרָאפ

 .רעצעלּפ 450 ןופ ןלַאז עטקַאּפעג

 קידניא ָאטָא ןופ "קירב ןרעטנוא שטנעמ רעד, ,גנוריפפיוא עסיורג עטייווצ יד

 .לָאמ קיצרעפ זוא סקעז ןעגנַאגעג זיא ,(רעוועקצוס לחר סעיצַארָאקעד)

 -עד) יקסניּפ דוד ןופ "רצוא רעד; גנוריפפיוא עשיטַאמַארד עסיורג עטירד יד

 .(רעלסקעוו ַאשימ קיזומ ,ַאקצינעקוא ַאמוא סעיצַארָאק

 סעיצַארָאקעד .רעגרעב ןופ "לובמ רעד; גנוריפפיוא עשיטַאמַארד עטרעפ יד

 .-ָאטעג עקיאורמוא יד ןיא ןיוש ןעגנַאגעג ,רעלסקעוו ַאשימ קיזומ ,ַאקצינעקלַא ַאמוא

 - ,1943 ילויייַאמ ןופ געט

 ,םכילע םולש ןופ "רעקיכלימ רעד היבוט;, ןריפוצפיוא ךיז טיירגעג טָאה ןעמ

 .ָאטעג ןופ געט-עיצַאדיװקיל יד ןעמוקעגנָא ןענעז !טימ ןיא רָאנ

 ןוא ןעגנוריפפיוא 120 ןבעגעג רעטַאעט-ָאנעג רעד טָאה 1942 רָאי ןופ ךשמ ןיא

 ,38,000 זיב טכיירגרעד טָאה רעכוזַאב לָאצ יד
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 ִּש

 םיובטָאר ,יתבש רעכַאילב ,יקסלָאגרעב בקעי :ךיז ךיא ןָאמרעד ןטסיטרַא יד ןֹופ

 ַאינָאס ,יקסוָאּפיל עשַאס ,ַאקסװָאּפיל רתסא ,גרעבנעטור לאיתוקי ,(ענװָאק ןופ)

 -ַאש סקַאמ ,(לקינייא ,רעטומ ,רעטָאפ ,עבָאב) ַאקסװָאּפיל עלעריצ ,ץנימ יקסווָאּפיל

 ,אדיורב לאירתכ ,ָאריּפַאש עמיפ ,ַאקציוװעל .ַאבויל ,לַאטנעזָאו עלהיח .,יקסווָאד

 לארשי ,ןיקלענ ַאדיא ,גרעבדלָאג יליל ,ןיבור ַארָאד ,ָאריּפַאש ַאינעג ,טנעמַאגרעּפ

 ,.יקסניבוד ןבואר ,שטיווָארעזיײלע ,(עבמָאב) שטיוורוג השמ ,טסרעה ןָאעל ,לַאגעס

 גָאטנוז .ןכָאװ עקינייא ןרעו טליּפשעג טגעלפ גנולעטשרָאפ-רעטַאעט עדעי

 ןופ טנעצָארּפ ןעצ .טנװָא ןיא ןוא גָאטימכָאנ :גָאט ןיא לָאמ ייווצ ןליּפש זעמ טגעלפ

 ,טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג םעד תבוטל ןעגנַאגעג ןענעז תוסנכה-רעטַאעט יד

 ?סַאפ ןיא שינעגָאי יד; ןעמָאנ ןרעטנוא עניב-טסנוקניילק ַא ןעוועג זיא ָאטעג ןיא

 ןיא זעמוקרָאפ וגעלפ ןעגנולעטשרָאפ יד .(סַאפ ןיא סענעגָאיד טרָאװ ןופ רובמַאלַאק)

 .13 סַאג עקצינדור ,עּכַאק-ץנַאטנעזערּפערדָאצעג

 ִּש
 ;ןטסיטרַא-ָאטענ יד ןופ לרוג

 : ןטסיטרַא עשידיי רענליוו עקידנגלָאפ ןופ לרוג ןגעוו ןבירשעג רימ 'טָאה לַאגעפ .ַא
 ,קַאבוו ,יקצָאלבַאז רעוולעז השמ ,עּפמַאל סירָאמ : רעטַאעט-ָאטעג ןופ ןיײטשטנַא ןןרַאפ

 ט גיז ,ַאנילַאטיװ ,רעצעזטפירש בויל ;("סענוּפַאכ , יד ךרוד טּפַאכעג) רעפַאטס

 1041 טַארנדיי ןטיש סעקינבורע סלַא) המחנ ,שַאּכ ,שידק ;(ָאטעג ןיא עיצקַא
 .(1942 עיצקַא) רעט

 -יווקיל-ָאטעג רעד תעשב ,"סקניל, ףיוא טקישעגקעװַא) עינָאס ןוא רתסא ַאקסווָאּפיל
 ןיא עיצקַא-רעדניק רעד תעשב ןעמוקעגמוא) טסברעה ןוא יקסווָאדַאש סקַאמ ;(1943 עיצַאד

 העביורש-ןטסקעט רעד ןוא יקסניבוד ,רעמערק ,םולבמאר ,רעכַאלב יתבש ;(1844 "סילייק,

 ) םיובלע

 ונַארפ ;(

 רעשיאערבעה רעד ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא "יחצנה ידוהיה; סיקסניפ דוד ןופ ענעצס ַא

 .ָאטעג רענליװ ןיא עידוטס רעשיטַאמַארד 1
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 ,עדיורב לאירתכ ;(1944 אגָאָאלק רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןעמוקעגמוא) לַאטנעזָאר בייל
 רעד רַאפ גרעבסגינעק .צ .ק ןיא ןעמוקעגמוא) שטיוורוג השמ ,גרעבנעטור ,ָאריּפַאש עמיס
 .(1944 עיצקַא-.ּפ .ק .ה ןיא ןעמוקעגמוא) גרעבדלָאג יליל ןוא יקסלאגרעב בקעי ;(גנואיירפַאב
 -קעוו .מ טסינָאּפמָאק ןוא ַאקצינעקלָא ַאמוא ,רעוועקצוס לחר סנירָאטַארָאקעד-סנירעלָאמ יד
 (1945 "סקניל , ףיוא טריפעגקעווַא) רעלּפ

 . -ווילע ןוא לַאגעס רשא ,ןיקלענ ַאדיא ,ןיבור ַארָאד ,לַאטנעזָאר עלהיח :ןבעל ןבילבעג
 .שטיוװָארע

 | : : רעטַאעט שיאערבעה

 רָאװעג טעדנירגעג יא רעטַאעט -ָאטעג רע שיאע ר ב ע ה רעד

 ןופ תוצולח ןוא םיצולח ןעוועג ןענעז (1) ןטסיטרַא יד .טעטימָאק-תירבע תירב ןכרוד

 רעייז גָאט-סטעברַא ןרעווש ןכָאנ ןעניפעג ןגעלפ ייז .ןעגנוריּפורג-טנגוי ענעדישרַאפ

 ַא ןגעװ קנַאדעג רעד .לקניוו ןשיטַאמַארד ןשיאערבעה םעד ןיא ורּפָא ןקיטסייג

 טַאהעג ןיוש טָאה רע ןעוו ,תירבע תירב ןיא ןענַאטשטנַא זיא רעטַאעט שיאערבעה

 ?"תירבע תיעדמ הרבח; ,ןרָאכ ,תוביסמ :טייקיטעט-רוטלוק עטיירב ַא טלקיװטנַא

 !לארשי רעטכיד רעד ןרָאװעג זיא רעטַאעט ןשיאערבעה ןופ טסַאיזוטנע רעד

 .ןַאמטנעמיד

 ,"גָאטיײרפ ץרוק, סקילַאיב .נ .ח זריזינעצסניא טלָאװעג רימ ןבָאה הליחתכל

 קינַאמעלבָארּפ סנעמעוו ,קרעװ ַא ןכוז ףרַאד ןעמ זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס רָאנ

 .ןעגנונעפָאה-הלואג ןוא ןפמַאק-סטייהיירפ עשידיי יד טימ ןדנוברַאפ ןייז לָאז

 .יקסניּפ דוד ןופ "יחצנה ידוהיה, ףיוא ןלַאפעג זיא לַאוװסיױא רעד

 ןופ טסקעט ןייק ןעוועג טינ זיא ָאטעג ןיא ?טסקעט םעד רעבָא ןעמ טמענ ואוו

 זיא סָאװ ,גנולעטשרָאפ-"המיבה; ַא ןופ ָאטערביל עניילק ַא רָאנ ,"יחצנה ידוהיה;

 7 ןרָאװעג ןענופעג קילעפוצ

 -סייא טָאה יו ,ךיז טנָאמרעד ןוא ז!ענַאמטנעמיד לארשי טימ ןסעזעג רימ ןענעז

 זיא ןַאמטנעמיד לארשי .המיבה ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא "יחצנה ידוהיה, ןעזעג

 עמַארד רעד ןופ טסקעמ ַא ןיילַא ןבירשעגנָא ןוא תובהלתה רעשירעלטסניק ןיא ןיירַא

 עיר ַא ןבעגעגוצ ,(ָאטערביל עטנָאמרעדנבױא יד עיניל עקידנריפ סלַא קידנעמענ)

 ןפלָאהעגוצ טָאה ןיקסַאר רערעל רעד .ןטקַא עקינייא ןיא עסעיּפ ַא סױרַא זיא'ס .רעדיל

 ןשיאערבעה ןופ רָאסישזער רעד .טקַא ןטייווצ ןופ טסקעט םעד ןלעטשנעמַאזוצ ןיא

 -וצ רעד ןיא טגיײלעגנײרַא טָאה רעכלעוו ,יקסלָאגרעב בקעי ןרָאװעג זיא רעטַאעט

 ,םזַאיזוטנע ןוא טעברַא עכעלנייוועגרעסיוא גנוטיירג

 ןטכיררַאפ ,ןבָארּפ יד ףיוא ןציזּפָא טכענ עצנַאג טגעלפ ןַאמטנעמיד לארשי

 ןפור טפָא ךימ טגעלפ רע .ךַארּפש יד ןרענעשרַאפ ,טרָאװ סעדעי

 טעוו סָאװ ,קרעוו ַא ןעמוקסורַא טעװ סע ,ןעז טסעו וד ,ןבָארּפ יד ףיוא םוק --

 : ,ָאטעג ןיא טנגוי רעד ןופ טומ םעד ןביוה

 טכַאמעג טָאה רעש בקעי ,רעטסעקרָא ןוא רָאכ םעד טריסישזער טָאה ןיקשַאמרוד

 ס'חישמ (רעקסעּפ .א) איבנ רעד :ָאטעג ןיא רעטַאעט ןשיאערבעה ןופ רעמענלייטנָא יד (1)
 ;ָאזָאר .א) טָאטש ןופ עטסטלע ;(יקסװָאגלָאמס .ם) תור ,(הפו-ץַאלּפנילק .פ) רעטומ
 -נופראק .א ,ןושַארטס .ח ,יקסנַאיּפמוק .א) םירחוס (ןייטשנרעב םירמ ,לעמוש .ש ;ןַאגרוק .ז
 ,ןיוטשרעג .ג ,ןיימשנרעב .ד) םיחילש ,סרעלטעב ,רעכוטסַאּפ ;(דניקוויר רעגנוא .ו ,סעק
 .ס ,ןיקשַאמרוד .פ) ןעיורפ ;ןושַארטס .ח ,יקסנושוק .יי ,ווָאבוגירט .י ,רעלומ עטיג ,לערעש .ב
 .(יקצעשוראווד הרפש ,ןאטקרעב .ו ,יקצאטילאּפ .ח ,ףייז .ד ,ןַאגרוק
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 .עיפַארגָאערָאכ רעד טימ טריפעגנָא טָאה ןייטשרעג ענינ ;סעיצַארָאקעד עלעיצעּפס

 רעד טול םידגב עטריזיליטס טכַאמעג ןעמ טָאה תופנכ עברא ןוא םיתילט ןופ

 .שדקמה -תיב וברוח ןופ הפוקת

 ןופ העש ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ זיא "יחצנה ידוהיה, ןופ גנוריפפיוא ידו

 ןוא גנונעפָאה וצ ןפורעג ,סָאטַאּפ ריא טימ ןסירעגטימ טָאה יז ,חורה תוממורתה

 .ָאטעג ןופ ךשוח זיא ןטנעמָאמ עכעלסעגרַאפמוא עקיטכיל ןעוועג ןענעז סָאד ;ףמַאק

 תירבק - תירב
 א.7ב רענלימ ןיא

 ה ג א ר 8

 בצד ,קיסטרקנאד

 8 ,קיט"רפ

 - 7 פ הר ה *

 ץטניפ,1 ןופ

 { 0 ןיא צסעיפ

 יטזצר ןוא גבולעטש

 ץיוופ

 2 טליצבאראקער

 ןצםויטסאק ןוא ןבעט

7 

 רצדמצרפ

 י*ירפ לבבוי

 טפניד ריא ,תור

 :םאסס ןופ ענסטלצ
 ןוירוג

 ןופרש
 לאילמצ

 יג

 אטרפפ

 :!םיראוס

 יקיבא

 יליזרױב

 היבנה

 באלארפ

 לאיטלפ
 םוטראפ

 רעט-1 ךנטסאפ
 רע0-2 ןוטסצפ
 רעדנילג
 ןירצלטעב
 ךסוש
 רצט-1 םילשס
 ףרצט-9 הילש

 ןליורפ

 יקסבאיבאג טגציל -

 .א יקסגבאיפמוק -

= 
 ט א

 ,תוצובסד 'ב3ב) 3948 יבוי ןסַײנס

 * ִּײ ת 24

 * 6 ה צ+ 3 ה
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 .ןפק

 יקטלאגרעב בקעי =

 ןיקעאמרור ףלאװ 2
 רעש בקעי =

 ןרטשרענ אניב =

 ,א* רעקסעפ
 .ת זאלפבײלק
 .ס יקסרצגלאמס

 ,8 אזאר
 .ו ןצגברוק
 .9 לצסיפ

 ,2 ןײטטגרעב

= 

 ',ס ןוטארטפ
 .+ סעקגיפראק
 .י רעֿבגוא
 דניקגיר

 .ר ן"טטגרעב
 .ג ןײ"טסרעג
 .ב לערעס
 .ג רצלופ
 .י באבוגבירט
 .י יקפגביצופ
 ,.ה ןוטאר 0

 7 ףיז ,.8ס ןאגרוק ,.ה ןיקשאטרוד

 .יקגלטוראװד ,,* ןאטקרעב ,.ה יקצאטילאפ

.8 

 רעד ןיא סוקטה-תיב ןופ ןברוח ןכאנ בצפ 10 ראפ טכוק גגוידנאי יד
 ,לארסי-ןרא ןיא אברע-תריב לטעטט

 רעשיאערבעה רעד ןיא "יחצנה ידוהיה; סיקסניפ דוד ןופ ןעגנוריפפיוא יד ןופ סַארגָארּפ

 ןט וו ןוא ןט-10 םעד ,ָאטעג רענליװ ןיא "תירבע תירב, רעד יב עידוטס רעשיטַאמַארד

 3. יֵרְרִי
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 -טסבלעז רַאפ ףמַאק ןשידיי ןופ ןטנעמָאמ עטצעל יד ןפָאלעג ןענעז עניב רעד ףיוא

 -סקלָאפ ןיא ןעמונעגלײטנָא טינ טָאה רעכלעוו ,ןשטנעמ ןופ רעצ רעד ,טייקידנעטש

 ,קלָאפ ןופ םוקמוא ןופ רעיורט רעד ,גנוזיילרעד ןכוז וצ ףָארטש עקיצנייא ןייז ,ףמַאק

 רעד ייב גנַאהרָאפ רעד ןזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה סע ןעו ןוא .חישמ ןופ טרובעג יד

 םעד ןכוז וצ געוו ןקיבײא ןייז זיא קעװַא ךיז טזָאל "דיי רעקיביײא, רעד יװ ענעצס

 -רַא יד ןשוק ןוא ןרילוטַארג ןפרָאװעג ךיז םלוע רעגנוי רעד טָאה -- רעזיילרעד

 ןבָאה ןַאמטנעמיד לארשי ןוא יקסלָאגרעב בקעי .סרעמענליײטנָא עלַא ןוא ןטסיט

 ...טימרעד ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טינ ןוא ןעמולב ןעמוקַאב

 ן

 סיקסניפ הוה ןופ ""אבנ; רעד

 גנוריפפיוא רעד ןיא "יחצנה ידוהיה,

 -ערבעה רענליװ ןיא רעקסעפ .א ןּױפ

 .רעטַאעט-ַאטעג ןשיא

 ןיא לדימ ַא ןופ עלָאר יד טריפעגסיוא טָאה עכלעו ,הרפש רעטסעווש ןיימ

 ןיא ,ּפָאק ןפיוא רעסַאװ גורק ַא טימ ענעצס רעד ףיוא טריצַאּפש סָאװ ,אברע תריב

 :טלַארטשעצ ןוא ךעלקילג ןעוועג
 י ! ָאטעג ןיא רעטַאעט שיאערבעה ןליּפש רימ ,עז --

 סרעמענלײטנָא יד ןופ לייט וטסרעמ םעד יװ ,ןעוועג טרעשַאב טינ ריא זיא סע

 .יירפ רעד ףיוא ןליּפש ןענעק וצ ,גנולעטשרָאפ רענעי ןופ

 ( ִּש

/ 

 -לבוו יד ןרָאוװעג טרזחעגרעביא זיא קיטנוז ןוא תבש ןגָאטכַארַאפ -- .ךָאװו-רעטַאעט

 גנולעטשרָאפ עטסיומוא ןַא ןרָאװעג ןבעגעג זיא טנװָא קיטנָאמ ,גנולעטשרָאּפ
 רעכעלטפַאשטריוונוואוו ןופ רעטעברַא יד רַאפ "קירב ןרעטנוא שטנעמ רעד,

 לַאז ןמפיוקרַאפסיוא ןַא ייב ןעגנַאגעג רעדיוו זיא טנווָא קיטסניד ,גנולייטּפָא
 טינרָאג ןעק ןעמ , םַארגָארּפ-יװער יד ;ךָאװטימ ?קירב ןרעטנוא שטנעמ רעד ,

 -רָא-עדַארטסע ןופ סםַארגָארּפ רעטרינובמָאק ַא -- טנװָא קוטשרענָאד -."ןסיוו
 -ערעימערּפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טכַאנ וצ תבש .לבמַאסנַא-זַאשוד ןוא רעטסעק
 ֶ .ןטסולָאס ןּוא רָאכ ןשידיי ןופ טרעצנַאק
 גנולעמשרָאֿפ עטסוזמוא ןַא ןבעגעג טרעוו ,.זַא 10 .ח .ד ןט04 םעד ,קיטנוז טנייה

 סולשּפָא רעד רָאפ טמוק טנװָא ןיא ןוא "רעדלעפ ענירג ,,,,טאה- ןרידַאגירב ןרַאפ

 -ערבעה ןוא רעטסעקרָא ןשינַאּפמיס ןופ טרעצנָאק ַא טימ ךָאוװ-רעטַאעט רעד ןופ
 .רָאכ ןשיא

 (.24.1.1043 .ָאטעג רענליוו .ג"שת טכבש ח"י .25 .םונ ,"תועידי-ָאטעג ,)
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 ןטעבדַא עשירַארעטיל
 ,רעכיב-גָאט סנטסיימ ,קרעוו עשירַארעטיל ךס ַא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז סע

 .ָאטעג ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ ןוא ןשינעעשעג ןופ ןעגנובײרשַאב

 ןיוועל םייח :ןעוועג טנַאקַאב רימ ןענעז עכלעוו ,ןעמענ יד ןריטָאנרַאפ ליוו ךיא

 -ער רענעזעוועג) יקסנעזדָארג .י .א ןוא ("טייצ רענליוו, ןופ רָאטקַאדער רענעזעוועג)

 -מוא רעייז זיב ָאלעג גָאט ןטשרע ןופ ןבָאה ("רעירוק-טנוװָא  רענליוו ןופ  רָאטקַאד

 .רעכיב-גָאט ןבירשעג ןעמוק

 עייר עצנַאג ַא שיאערבעה ןוא שידיי ףיוא ןבירשעג טָאה שטיוװָאנַאמלַאק .ז

 ,ָאטעג ןופ טכיל ןיא ןעמעלבָארּפ עשידיי ,ןעגנושרָאפ עשירַארעטיל יז ןשיווצ :קרעוװ

 ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא .עטכישעג-רוטַארעטיל רעשידיי סגרעבניצ ר"ד ןגעוו טעברַא ןַא

 .שיאערבעה ןוא שידיי ןיא ךוב-גָאט ַא ךיוא יו ,ערעדנַא ןוא םעה דחא ,ץרּפ

 ,"לָאמנייק טינ גָאז; ןמיה-ןענַאזיטרַאּפ םעד ןבירשעגנָא טָאה קילג עקשריה

 -ערּפ זיא רע עכלעוו רַאפ ,דעדיל ערעדנַא ןוא "טנרעטשעגסיוא זיא טכַאנ יד ליטש,

 .ָאטעג ןיא ןרָאװעג טרימ

 שיאערבעה ףיוא ןעייסע עשירַארעטיל ןבירשעגנָא טָאה ןייטשדלעפ חמצ ר"ד

 -ָאטעג ןופ ןטעוליס ,םעה-דחא ,ץרּפ .ל .י ,קילַאיב .נ .ח ,קיווייל .ה ןגעוו שידיי ןוא

 ."תועידי-ָאטעג, יד טריטקַאדער ןוא ןבעל-ָאטעג ןופ ןלעװָאנ ,ןטיײקכעלנעזרעּפ

 (שיאערבעה ףיוא ןעלטיּפַאק ערעדנַא) שידיי ףיוא ןבירשעג טָאה יקצילַא השמ

 רעד ףיוא טלעטשעגּפָא לעיצעּפס ךיז טָאה רע ואוו ,ָאטעג ןופ ךוב-גָאט םעיונעג ַא

 .ןזעוו-לוש ןפיוא רקיעב ןוא ,טעברַא-רוטלוק

 קידנרירַאב שיאערבעה ףיוא ךוב-גָאט ַא ןבירשעג טָאה ןַאמטנעמיד לארשי

 -יאערבעה רעד רַאפ .ָאטעג ןופ ןבעל עשידרערעטנוא ןוא עשיטילָאּפ סָאד לעיצעּפס

 ןפַאשעג טָאה רע .עימערּפ-ָאטעג יד ןעמוקַאב רע טָאה "רעשה דע; עלעווָאנ רעש

 ןופ שידיי ףיוא עמַארד ַא ןבירשעגנָא טָאה רע .יחצנה ידוהיה ןופ טסקעט-רקיע םעד

 ,ןרָאװעג !שרימערּפ זיא רע רעכלעוו רַאפ ,ןבעליָאטעג

 טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,רעדיל עייר עצנַאג ַא ןבירשעג טָאה רעוועקצוס םהרבא

 "רבק, דיל ןייז ."ןזייא סָאד ןָאט םענ ַא; :דיל סָאד לעיצעּפס ,גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא

 ,זײרּפ-ָאטעג ןטימ ןרָאװעג טרימערּפ זיא "דניק

 ןשיוװטיל ןופ םוקמוא ןגעוו ןעמעָאּפ ןבירשעג טָאה (ןירענווָאק ַא) יקצינדור האל

 .ָאטעג ןכרוד ןרָאװעג טרימערּפ זיא ןעמעָאּפ עריא ןופ ענייא ;םוטנדיי

 ןעועג ןענעז עכלעוו ,רעדיל-סקלָאפ טסַאפרַאפ טָאה יקסניגרעשטַאק עקרעמש

 "גנוי ןייז ליוו סָאװ ,רעד זיא גנוי, ,..."רעליטש ,רעליטש/ :ָאטעג ןיא טיײרּפשרַאפ

 : / .ערעדנַא ןוא

 סעיצקַא יד ןגעוו םיטרּפ ךס ַא טימ ךוב-גָאט ַא ןבירשעג טָאה ןייטשנרעב ָאעל

 .ןעייסע עשירַארעטיל ןוא רעדיל ךיוא יװ ,רַאנָאפ ןייק ןעגנוריפסיורַא ןוא

 ,ןשינעעשעג ןוא ןטקַאפ ,ָאטעג ןופ קינָארכ-גָאט ַא ןבירשעג טָאה יקסנול לקייח

 .קעטָאילביב-ָאטעג רעד ןיא קידנציז ,טרעהעג טָאה רע סָאװ

 -מורַא טָאה סָאװ ,ָאטעג ןופ ךוב-גָאט ןסיורג ַא ןבירשעג טָאה קורק ןאמרעה

 עכלעוו ,עטנַאקַאב ךס ַא םיא ןפלָאהעגטימ ןבָאה סע ;ןבעל ןופ ןטייז עלַא טסַאפעג
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 רע טָאה ,םעד ץוח ַא ;ךוב-גָאט ןייז רַאפ תועידי ןלייצרעד לעיצעּפס ןעמוקעג ןענעז

 .ןעייסע עשירַארעטיל ןבירשעג

 רעד ןופ דיי ,וטסיײג ואווע :ייז ןֹופ ייווצ ,רעדיל ןבירשעג טָאה ןיקסעּפָא בייל

 .רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג ןענעז ,"סָאװרַאפ, ןוא 7? ענילַאמ

 ןעגנוריפסיורַא יד ןגעוו ןלָאקָאטָארּפ ךס ַא טנכייצרַאפ טָאה לעטפעש בייל

 ,תודיסח ןגעוו טעֿברַא ןַא ןבירשעג ןוא ןלַאירעטַאמ עשירָאטסיה טלמַאזעג

 ןעגנולדנַאהּפָא וצרעד ןוא םָאבלַא ןַא טלמַאזעג טָאה רעכַאילב טסיטרַא רעד

 .ענליוו ןופ טסיטרַא םענעמוקעגמוא ןדעי ןגעוו

 טימ "ענליוו עיינ ןוא עטלַא סָאד, :קרעװ ַא טכַאמעג קיטרַאפ טָאה רעלעה ר"ד

 זיא טעברַא יד .רַאנָאּפ ןייק ןדיי עטריפעגסױרַא יד ןגעוו קיטסיטַאטס רעיונעג ַא

 עשטייד יד ןלעטשוצ טפרַאדעג טָאה רעכלעוו ,ןסנעג בקעי ךרוד ןרָאװעג טלעטשַאב

 ןרַאפ ענליוו ןיא ןעוועג ןענעז סע ןדיי ליפיוו ,ןסיוו ןלָאז ייז ידכב ,ןצנַאטסניא

 : .ָאטעג ןיא ןבילבעג ךָאנ ןענעז סע ליפיוו ןוא ָאטעג

 ןגעוו ןוא ןסודיינ בייל ןגעו טעברַא ןַא ןבירשעג טָאה עזָאר-קיניײו ילתפנ

 ןגעו טעברַא ןַא ךיוא ןביירש וצ ןביוהעגנָא ןוא ןרעזנוצ םוקילא רעטכיד-סקלָאפ

 ,ןײטשטַאלג בקעי ןוא ןקַאבלוק השמ

 .ךוב-גָאכ ַא שיאערבעה ןיא ןבירשעג טָאה יקסווָאקַאטרַאט

 ןבעל-ָאטעג ןופ עמַארד ַא שיליוּפ ףיוא טסַאפרַאפ טָאה ןַאמסקַאװ עלַאס

 ףןעגנולדנַאהּפָא עשירַארעטיל ןבירשעג טָאה טלַאטשעגטוג .ה

 םיטרּפ ךס ַא ךוביגָאט ןייז ןיא טנכייצרַאפ טָאה קישטמיאָארפ טַאקָאװדַא רעד

 ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןגעוו

 -יטסיטַאטס טימ ךוב-גָאט םעיונעג ַא רעייז ןבירשעג טָאה ןײטשּפע רַאזַאל ר"ד

 .ןבעל-ָאטעג ןגעוו עמעָאּפ ַא ךיוא יוװ ,ָאטעג ןיא טעברַא רערַאטינַאס רעד ןגעוו סעק

 ,ןטײקנַארק-ןגיוא ןגעוו טעברַא ןַא ןבירשעגנָא טָאה קינשטור קחצי ר"ד

 ,קרעוו שיטַאמעטַאמ רעסערג ַא טכַאמעג קיטרַאפ טָאה רֶציִנוי :5סדניקלַאז ר"ד

 -ָאטעג יד וצ ןטסקעט ךס ַא ןבירשעגנָא ןבָאה לַאטנעזָאר .ל ןוא ָאדיורב לאירתכ

 .ָאטעג ןיא טייק ןוא דניק ךרוד ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענעז רעדיל ערעייז .סעיווער

 דיל ןופ טסקעט:רוא םעד שיליוּפ ףיוא ןבירשעגנָא טָאה יקסיװָאקלָאװ .ל ר"ד

 טָאה יקסניגרעשטַאק .ש .?ןַאשטַאלּפ ַאצרעס ,ָאכיצ ! ָאכיצ, .נ .א "רעליטש ,רעליטש;

 .שידיי ףיוא טעברַאַאב שירעטכיד סע

  ,שידיי ןיא ןעלטיּפַאק ,שיאערבעה ןיא ןעלטיּפַאק ,ךֹוב-גָאט ַא ןבירשעג בָאה ךיא

 ןבעל ןשימָאנָאקע ןוא ןרַאטינַאס ,ןכעלטפַאשלעזעג-רונלוק םעד רקיעב קידנבײרשַאב

 יד ןיא ןעגנוגנידַאב-סנבעל עשינעיגיה-רַאטינַאס ידא .נ .א טעברַא ןַא -- ָאטעג ןופ

 .?סָאטעג עקילָאמַא יד ןיא סרעניצידעמ עשידיי, ךיוא יװ ,?סָאטעג עקילָאמַא

 -גָאט רעד ןופ ןציטָאנ טכַאמעג טָאה רידַאנערג-לעטייט רעטסעװש-ןעקנַארק יד

 ,טעברַא רערַאטינַאס רעכעלגעט

 .עיגָאלָאירעטקַאב ןופ ךוב ַא שידיי .ףיוא שילגנע ןופ טצעזרעביא טָאה ןַאמלעג ר"ד
 ןכעלטפַאשהכולמ ןגפו קרעוו עכעלטפַאשנסיװ ןבירשעג טָאה טייהטנוזעג היעשי

 ,המחלמ רעד ךָאנ ןבעל

 .תונורכז ןעלטיּפַאק ןוא ןעייסע ןבירשעג טָאה טַאטשרעבלַאה
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 .ןעייסע עשירַארעטיל ןבירשעג טָאה רעזנוצ ץרּפ

 .ּפ.ק.ה ןופ ךוב-גָאט ַא שיסור ףיוא טנכייצרַאפ טָאה רוש עשירג

 -- !טקרעוו עלַא יד טציא ןענעז ואוו

 עטריטנעלַאט עייר עצנַאג ַא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה עכעלטנגוי ןוא רעדניק יד ןשיווצ

 ץרּפ ןוא ,לגניי קירָאי-ףלעוװצ ַא ,סמָאב ןעמָאנ םעד ךיז ךיא ןָאמרעד ייז ןשיווצ --

 ,לגניי רעשזדָאל קירָאי-ןציירד ַא

 ןענעז ןעמענ סנעמעוו ,םירבחמ ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז רעדיל ךס ַא

 ןופ רעדיל-סקלָאפ סלַא ןרעװ ןעגנוזעג ןגעלפ רעדיל ערעייז .טנַאקַאבמוא ןבילבעג

 .ָאטעג

 ןבעל-רוטלוק ןייז ןופ רקיעב ןוא . ןבעל-ָאטעג ןופ עיצַאטנעמוקָאד רעד וצ

 ייוצ יד ךיוא ,קורק ןַאמרעה ןופ ןוא ייזומ ןופ ןעגנולמַאז יד ץוח ַא ,ןעניד ןלעוװ

 טָאה עטיַאמיש ַאננַא ןירענָאיצולָאװער-ןיטסילַאיצָאס יד עכלעוו ,ווירב טרעדנוה

 ןבירשעג ןענעז ווירב יד .ענליוו ןיא קיטסינַאוטיל ןופ רַאנימעס ןיא ןטלַאהַאב

 ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו ,עטיַאמיש .א וצ ָאטעג ןופ ,1943-1941 ןרָאי יד ןיא ןרָאװעג

 -נרעב םירמ ,לארשי ןַאמטנעמיד :ןענעז ווירב יד ןופ ןרָאטױא יד .ָאטעג ןרעסיוא

 שטזוװוָאמַארבַא ,ַאננַא שטיווָאמַארבַא ,ַאלַאס ןַאמסקַאװ ,שטיװָאשװָאמ בקעי ר"ד ,ןייטש

 -ץֹל ַאבויל ,אלאג ןַאמרעב ,אלא ןַאמרעב ,ַאינָאס יקסנַאיּפמורט ,ץרּפ רעזנוצ ,הניד

 רענליוו עטנַאקַאב) ַאליט ןיטקיט ןוא (טמַא-סטעברַא-ָאטעג ןופ) יקסנַארגָאב ,יקציוו

 : .(ןירערעל

 טָאה סנעג בקעי ."ָאטעג הענליוו ןופ גַאלרַאפ , ַא ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא'ס

 ענעבירשעג ןגיוב) ןדעי רַאפ רַארָאנָאה סרעביירש ןלָאצוצסױא טקיטכעמלופַאב

 ןעניישרעד קרעוו עלַא יד ןלעװ גנואיירפַאב רעד ךָאנ זַא ,טפָאהעג טָאה ןעמ .קרעוו

 ?ָאטעג רענליוו ןופ גַאלרַאפ/} .נ .א

 קרעוװ עשירַארעטיל ןיײרַאפ-ןטַארעטיל ןכרוד ןרָאװעג טלמַאזעג ךיוא ןענעז סע

 -רַאפ טעמדיוועג ןייז טלָאזעג טָאה סָאװ ,?ָאטעג רענליוװ ןופ ךַאנַאמלַא, ןַא ףיוא

 ,סעיצוטיטסניא-ָאטעג יד ןופ עטכישעג רעד ךיוא יװ ,ןעמעלבָארּפ-ָאטעג ענעדייש

 תועידיָאטעג

 ןעוועג זיא רע ."תועידי-ָאטעג/ ןסייהעג טָאה ָאטעג ןופ ןַאגרָא רעלעיציפָא רעד

 עכלעוו ,ןרַאילּפמעזקע גנילדנעצ עכעלטע ןיא ןישַאמביירש רעשידיי ַא ףיוא טקורדעג

 ןרעװ ןעגנַאהעגפיוא ןוא ןטלַאטשנַא-ָאטעג ענעדישרַאפ ןיא ןרעװ טלייטעצ ןגעלפ

 ,המודכו עירָאטַאלובמַא ,ףיוהדָא:עג :ןשטנעמ ךס ַא ךיז ןעלמַאז סע ואוו ,רעטרע ןיא

 ךיוא זייוונטייצ ,ךעלטייז 10:8-6 ןיא ןעניישרעד ךעלנייוועג ןגעלפ ?תועידידָאנעג, יד

 לטרעפ ַא טימ 8 ףיוא בלַאה ַא ןוא 11 ,טנַאק ןייא ןופ רָאנ טקורדעג ,ךעלטייז 16 זיב

 ,סיורג ידו לָאצ

 ערעווש ַא טַאהעג טָאה רע .ןייטשדלעפ חמצ ר"ד ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעד

 .ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ רוזנעצ יד ןייגכרוד טזומעג טָאה גנוטייצ יד .עבַאגפיוא

 טגעלפ ךָאד .העידי רעדעי טימ ,טרָאװ ןדעי טימ קיטכיזרָאפ ןייז טזומעג טָאה ןעמ

 ַא ןיא ןבעגרעביא ןענעק לָאז רע עכלעוו ןיא ,ןעלקיטרַא-טייל ןביירש ןגילק ךיז רע

 ,ָאטעג ןופ ןעגנונעפָאה ןוא ןעגנומיטש יד ךַארּפש-םיזמר

 יז טָאה יז ,עבַאגסױא "ענָאיזַאק, ַא רַאפ ןטלַאהעג סע טָאה גנורעקלעפַאב יד
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 עי יא. א א עי

 ןופ סיינ עטסנדישרַאפ יד ןעניפעג וצ ןעװעג זיא טרָאד לייו ,טנעיילעג רעבָא

 ,גנולײטּפָא-סגנוניואוו ,יײצילָאּפ ,טַאר-ןדיי :ןקירבור ןיא טלייטעגנייא ,ןבעל-ָאטעג

 ,טרָאּפס ,רעטַאעט ,ןזעוו-לוש ,ןזעוו-סטייהטנוזעג ,לָאטיּפש ,גנוליײטּפָא-סגנוזייּפשַאב

 .רעטייװ ױזַא ןוא טעטימָאק-ספליה ,גנוגרָאזרַאפ עלַאיצָאס ,סָאדנַאמָאק-סטעברַא

 -ָאטעג, יד ןריגַאדער ןוא ןלעטשפיונוצ םייב ןפלָאהעג טָאה קורק ןַאמרעה
 ."תועידי

 טסָאּפ-ַאטעג יד

 .ָארויב-טסָאּפ-ָאטעג יד ןסָאלשעגנָא ךיוא ןעוועג זיא גנוליײטּפָא-רוטלוק רעד וצ

 .ייווצ רעמונ ָאטעג וצ סנייא רעמונ ָאטעג ןופ ךעלווירב טקישעג ןעמ טָאה הליחתכל

 .ןלָאװעג טרידיווקיל זיא ייווצ רעמונ ָאטעג :ץרוק ץנַאג טרעיודעג טָאה סָאד

 ווירב ןקיש ןעק ןעמ ףןעװעג עידומ םעצולּפ טָאה ןסנעג בקעי ןופ גנודלעמ ַא

 רעצרוק ַא ןיא ,ךעלקריוו ןוא .ךעלטרַאקטסָאּפ ןפיוק ןעק ןעמ ,סָאטעג ערעדנַא ןיא

 סע ואוו ןענעז יצ .ָאטעג רענליוו ןיא ווירב ןסילפניירַא ןעמונעג ןבָאה םורַא טייצ

 -- ָאטעג רענליוו ןופ ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענעז עכלעוו ,ווירב יד ןעמוקעגנָא זיא

 ר"ד ןעוועג זיא ָארויב-טסָאּפ-ָאטעג רעד ןופ רָאטקעריד רעד .טנַאקַאבמוא רימ זיא

 .טנעקַאב םיא טימ ךיז ךיא בָאה ָארויב-טסָאּפ-ָאטעג ןיא ,טרָאד .ןייטשדלעפ חמצ

 ,ןרָאװעג טלייצרעד זיא סע ואוו ,סָאטעג ענעדישרַאפ ןופ ווירב ןזיוועג רימ טָאה רע

 רעטעברַא עשידיי ןטרָאּפסנַארט טקישעגסױרַא ןעמ טָאה תומוקמ ערעייז ןופ זַא

 סעטַאד ךיוא יװ ,ןעמענ-עילימַאפ יד ןבעגעגנָא ןעוועג ןענעז סע .טנַאק רענליוו ןיא

 ןטרָאּפסנַארט יד ןעזעג טינ ןעמ טָאה יצ ןרָאװעג טגערפעגנָא זיא סע ןוא

 ןעמוק עכלעוו ,ןעגנוריפסיורַא-ןסַאמ ןגעוו טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה ווירב יד ןופ

 רַאנָאפ ןייק טריפ ןעמ זַא ,דשח ַא ןענַאטשטנַא זיא סע ןוא -- ןליוּפ ץנַאג ןיא רָאפ

 .ךייר ןשטייד ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןופ ןדיי גנוטכינרַאפ וצ

 ןַאד טָאה סנעג בקעי :ָאטעג ןיא ווירב ןעמוקוצנָא טרעהעגפיוא ןבָאה רעטעּפש

 יז ךרוד טָאה ןעמ ןוא "ץיירק ןטיור, ןופ ןעקנַאלב גנילדנעצ עכעלטע טכַארבעג

 ןוא לארשי:ץרא ןייק רעטרעוװ קיצנַאװצ ןוא ףניפ וצ ווירב עצרוק טקישעגסױרַא

 .עקירעמַא

 ,ווירב סרעטכעוו ערַאטינַאמוה וצ ןלַאפנײרַא ןגעלפ סע ןעוו ,ןלַאפ ענעטלעז ןיא

 ןוא ןטלַאהַאבסױא סע ייז ןגעלפ ,ןסערדַא ענעזעוועג ,עקיבוטש ףיוא ענעמוקעגנָא

 .ָאטעג ןיא ןקישנײרַא

 ,ןיזייר יורפ .וצ ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,ווירב ענעטלעז עכלעזַא ןופ םענייא ךרוד

 ,ןטעיװָאס יד ךרוד ןדיי עטריפעגסיורַא עייר עצנַאג ַא זַא ,טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה

 -נָאלברַאפ ךיוא טָאה סע .לארשי-ץרא ןיא ןענעז רעדָא ,ןַארעהעט ןיא ךיז ןעניפעג

 .טמַא-י'א ןופ שטייד ףיוא לטרַאק ַא "סערדַא ןקיבוטש; ַא ךרוד ָאטעג ןיא טעשזד

 -דלעפטסבָא היסח יורפ רעד ןרָאװעג ןדלָאמעג זיא'ס ואוו ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא

 ןופ עיּפָאלָאטָאּפ ַא טקישעגסױרַא ריא טָאה דלעפטסבָא ןַאמ ריא זַא ,טַאטשרעבלַאה

 ןייק רָאפּפָא םוצ "ץיירק ןטיור, ןיא ןביירשרַאפ ךיז לָאז יז זַא ןוא טַאקיפיטרעצ ַא

 -ץרא ףןטַאקיפיטרעצ .טנַאה וצ טנַאה ןופ טרעדנַאװעג טָאה ווירב רעד .לארשייץרא

 טינ ךיז טָאה רענײק -- !טלעװ רענעי ןופ ווירב ַא !טמַא עניטסעלַאּפ !לארשי

 יד ךיוא יו דלעפטסבָא ןבלעז ןופ לטרַאק ַא ןעמוקעגנָא זיא רעטעּפש .טביולגעג

298 



 ןייגרעד טינ לָאז'ס ,גייווש ַא ןכַאמ יורפ יד ןטַארעג טָאה סנעג בקעי .עיּפָאקָאטָאפ

 .שזַאנָאיּפש ןיא ןייז דשוח יז ןעק עכלעוו ,ָאּפַאטסעג רעד וצ

 טימ ועוועג קסעתמ ךיז ָארויב-טסָאּפ-ָאטעג יד טָאה הפוקת רעטצעל רעד ןיא

 עטצעל ריא ;ןרעגַאלסטעברַא עקימורַא יד וצ ָאטעג ןופ ךעלווירב ןקישרעבירַא

 -סורג עטשרע יד ָאטעג ןיא םיבורק יד וצ ןקישוצרעביא ןעוועג זיא עיצקנופ

 ,דנַאלטסע ןייק עטריטרָאּפעד יד ןופ ךעלווירב

 | יו ו איי
. 

 / 2 - + פ 3 +* 5 יש

 ה 8 8 7 * 6 } ה ב

 : יי + 4942 ראורבצפ 14 877 ןפלגרדז 1948 ראורבצפ 17 ס77 עטש
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 רפטש7 הא | .באנםי דו םיילגאב אי
 ןיז טעררהה י "איל ןומ גגוריאגא רער רפבוא

 ו ןלייפ עא ןכיפ

 לדרפ עליוווביבאר הינוב
 ריווולק / .ןייֿפטגרלב ערויר
 גג8 לב ןפ:לליייװ ףסד*
 .טננ2יבסאסאקא כרפופפ ךורב
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 /  טפטאקא ;ןא- לע ייא יפר* 1

 יגרקמ--.לפרב לע
 סיללג .*יה ,ירמ רפל- היצר עא

 םל רצ ;83 אבר ו
 ףללמופ ךורב !אייואיפ

 ;ןייט גראב לררפר .2

 לאט-צ7 ?נרצ ןיא טסאקפס יורה ט-ר2 ּו
 "ילומהב ע ט"צעבלרר" םללסבפ ראס סטיל

 } ?ליררפגיכאר ?יברב .8

 ?יראלצס- יי אטא
 ארגעלא ןרא סוירולערס - רצלסיירק-רעאיגספ

 טעפרז) ךדרמ . סיילנפ3

 ;,,:::ושיצ: 2
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 ןיקק טהרה ףכהר7 טגעגיריר אראפ 8

 ןשי* .סישמק ,םיליהמ) לא ררבב םיראפט ביססמ :ךץייה - ןירראטשעב 6
 ןי/סוואכרגרעפש .6 - סי רבקה רדל-טטבישה - טיר יה 8
 5222 ר78 = טרירא- ?אר א פא ,5
 (ןפרס8פ - גרעםרעפר} לפה :שלצפ  ןדלה 7 ההמל רתה - ךרפר ר 2 .4
 ןרכ"ב רע י יט .8

 .ר8898 - רעגבופ ף-וי .ספלטפ היירוה - ף"ל טיר +.- 8 .8 ְּו
 .ןיילורלעש.ע:ט"יהערצעמ יהי "שה עלרקלא רצד ןרפ ןטאו2גארא = בר ריר ,+ ו

 ,ןורפא ) ןיוויל תנשרפ .םלאפ
 (ט983  ףרצו רעלש : /

 ןי-קטטשרר+ ףלארר - רהססנייש ןרא ראט ןרמפ הירוובארא

: * 1 

 רָאכ-ָאטעג ןשיאערבעה ןופ טרעצנָאק םנופ םַארגָארּפ
 .(ןוויכתַא-"ָאװיי,) 1042 רַאורבעפ ןט-14 ןוא ןט-18 םעד
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 יי שן וו }1 קי א 2 2 יז 000( לי +

 י"ט עא יא 5

 רעוט רוטלוק 6 ןופ ןטלאטשעג .7
 שטיוָאנַאמלַאק שריה קילעו

 ַאמעג רענליוו ןופ איבנ רעד

 -תועינצ רעד ענליװ-ָאטעג ןופ ךעלסעג עגנע יד ףיוא ןעגנַאגעגמורַא זיא ליטש
 קילעז רעלעטשטפירש רעשידיי רענעסָאלשעגניײא ךיז ןיא ןוא רעטסנרע .,רעקיד
 ,ןביולג ןקידנעילג ןופ עװַאל ַא טקידוזעג .םיא ןופ טָאה סע ;שטיױוװָאנַאמלַאק שריה

 ,דנַאטשרעדיװ ןקיטסייג ןופ ,טומ ןוא תונשקע ןופ

 שטיווָאנַאמלַאק שריה קילעז

1881--4 

 ןסיורג ןייז טכַאמעג רע טָאה עּפָארטסַאטַאק רעשידיי רעד ןופ געט יד ןיא

 ןעקנוזעג זיא סָאװ ,קלָאפ םוצ עביל עזָאלצענערג .ןובשח-סקלָאפ ןוא ןכעלנעזרעּפ

 עקילײה עלַא רַאּפ גנורעדנואווַאב עשיטסַאיזוטנע ןַא ,ןבעל-ָאטעג ןופ םוהת ןיא

 עקידיינש ,עפרַאש ַא ןוא -- ,שטנעמדָאטעג ןיא טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה סָאװ ,תוצוצנ

 עקימַאלפ וצ ןסלוּפמיא ןבעגעג םיא ןבָאה ,ןשינעעשעג יד ןופ ערעל עקידתונמחרמוא

 ָאטעג רענליוו ןופ איבנ ןיא טלדנַאורַאפ םיא ןבָאה ןוא ,החכות ןוא עביל ןופ סעדער

 -- -- .אטילד םילשורי ןופ ָא?עג ןיא ןעמָאנ ןייז ןעוועג זיא ױזַא --

4 

 ;1881 רעבָאטקָא ןטס-20 םעד ,ןעגנידלָאג עלעטעטש ןיא ,דנַאלרוק ןיא ןריובעג

 -לדָאנ ַא ןיא ןירעטעברַא ןַא -- רעטומ ןייז ,קינלעבארָאק ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז

 ןיא ןוא רדח ַא ןיא טנרעלעג רע טָאה ןבעל ןייז ןופ רָאי ןטנצפופ ןזיב ;קירבַאפ

 -נעעג ןרעטסקע סלַא סםָאלּפיד-ַארוטַאמ ןעמוקַאב רע טָאה 1901 רָאי ןיא .הבישי ַא

 ,גרוברעטעּפ ןיא ןכַארּפש עשיטימעס רַאפ טעטלוקַאפ םעד טקיד

 קידנצעזרעביא ,טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז ןביוהעגנָא רע טָאה 1906 רָאי ןיא

 עשיטסילַאיצָאס עשידיי) "ןטסימייס, יד ןופ ײטרַאּפ רעד רַאפ ןרושָארב שידיי ףיוא
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 -תולג יד ןיא עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רַאפ טפמעקעג טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ
 ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז ןָא ןַאד ןופ ,(רעדנעל

 רע זיא -- 1926 ןופ -עגיר ןוא ןילרעב ,קסנימ ,ענווָאק ,גרוברעטעּפ ןיא עסערּפ
 רעשיאערבעה רעד ןיא ך"נת ןוא רוטַארעטיל רעשיאערבעה ןופ רערעל ַא ןעוועג
 ואוו ,ענליוו ןייק רעבירַא רע זיא -- 1929 ןיא ;(עטיל) שזעװענָאּפ ןופ עיזַאנמיג

 טוטיטסניא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי ןופ סרעריפ-טּפיֹוה יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע
 .ָאוויי

 .םילכה לא אבחנ ַא .וינע ןַא דיי ַא ןעװעג זיא שטיװָאנַאמלַאק שריה קילעז

 ןדעי טַאהעג טנייפ טָאה רע ."עקנמלק, ןעמָאנ ןטימ ןפורנָא םיא ןגעלפ םירבח ענייז

 רע זיא ךָאד .ןזיירק ערעטיירב יד ןיא טנַאקַאב ןעוועג טינ ןעמָאנ ןייז זיא ,םוסרפ

 סרענעק ןוא סרעשרָאפ-עטכישעג ,ןגָאלָאליפ עשידיי עטסטלושעג יד ןופ רענייא ןעוועג

 -למ, שידיי ףיוא טצעזרעביא טָאה רע .רוטַארעטיל רעשידיי רעקידתורוד רעד ןופ

 ןופ טייצ ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג ,סויווַאלפ סופיסוי ןופ "םידוהיה תומח

 ךיז טָאה רע ;'סלעװ .ג .א ןופ עטכישעג-טלעוו יד; ,(רעריש .ע ןופ) ינש תיב

 .עטכישעג-טלעוו עשידיי .סווָאנבוד ןועמש ןופ גנוצעזרעביא ןייז טימ טנידרַאפ רעייז

 רעד ןופ ןלייט ייווצ יד זירַאּפ ןיא טריטקַאדער רע טָאה 1934-1933 ןרָאי יד ןיא

 ,"דנָאפ-ווָאנבוד, גַאלרַאפ ןיא ןענישרעד ,עידעּפָאלקיצנע רענײמעגלַא רעשידיי

 יד ןכָארבעגסיױא זיא סע ןעוו .ןדיי םעלבָארּפ םעד טעמדיוועג ןעוועג ןענעז עכלעוו

 יד ןעמוקעג ןענעז סע זַא ןוא ,ענליוו ןיא ןבילבעג רע זיא ,1939 רָאי ןיא המחלמ

 זיא טרָא ןייז ףיוא .ָאװיי ןיא ןִרָאװעג ןסירעגרעביא טעברַא ןייז זיא ,ןטעיווװָאס

 סניקצעלק .א .ב ןיא רָאטקערָאק סלַא ןטעברַא רעבירַא זיא רע .רערעל השמ ןעמוקעג

 ' .גַאלרַאפ
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 -עג זנוא טָאה ןעמ ןעװו ,םיששדןב ַא ןעװעג זיא שטיוװָאנַאמלַאק שריה קילעז
 טומ םעד ןביוה ןופ תוחילש יד טריּפשרעד ךיז ןיא טָאה רע .ָאטעג ןיא ןבירט

 ןיא אטילד .םילשורי ןופ דנַאײשרעדיװ ןקיטסייג םעד ןעיוב ןוא שטנעמ-ָאטעג ןופ

 ןופ ןרוגיפ עלַארטנעצ יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע ןוא ,םוקמוא ןופ געט יד

 -טַארעטיל ןשידי םעד טלעטשעגפיוא טָאה רע .ָאטעג ןיא ןבעל-רוטלוק ןשידיי

 -עפער ןטלַאהעג ,6 סָאג-ןושַארטס ףיוא ז'וה-רוטלוק םעד טימ טריפעגנָא ,ןייאְרַאפ
 -רַא ,דנַאברַאפ-רערעל ,ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןופ ןטנװָא עשירַארעטיל יד ףיוא ןטַאר
 ןבירשעגנָא רע טָאה ָאטעג ןיא .תיעדמ הרבח ,תירבע-תירב ,עירָאטידיוא-רעטעב

 ןופ ןעמעלבָארּפ-טּפיױה ,ךַארּפש רעשידיי רעד ףיוא קילב סצרּפ .ל .יא :שידיי ףיוא

 סגרעבניצ ר"ד ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןַא ,"רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד

 ןרעטנוא קרעװ רעסערג ַא -- שיאערבעה ףיוא ןוא עטכישעג-רוטַארעטיל רעשיד/י

 ךיוא יװ ,"רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ףיוא ןעגנואיושנָא סמעה-דחא; ןעמָאנ

 .ןטעברַא עשירַארעטיל ערעדנַא ייר עצנַאג ַא

 :עטנַאקַאב ןוא םירבח וצ ןהנעט ,טגעלפ שטיוװָאנַאמלַאק .ה .ז

 "!תובצע ןיא ןירַא טינ טלַאפ ,ןדיי;
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 טָאה סָאװ ,ָאװיי ןופ טעבנגעגסױרַא רעטעברַא עשידיי ןבָאה לָאמ ןייא ןוצ

 ;ךיז טכוד ,לרפס שידיסח-טלַא ןַא טכַארבעג םיא ןוא ,ָאטעג ןרעסיוא ןענופעג ךיז

 :לרפס ןופ טנעיילעגרָאפ ןוא גנוציז } א ףיוא ןעמוקעג רע זיא .םידיסח רפס
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 422 = לקכ??א8 ,

 -רוטַארעטיל רעשיריי רעד ןגָצוװ גנולדנַאהּפָא סצשטיװָאנַאמלַאק .ה .ז ןופ תורוש רָאּפ ַא

 (ןוויברַא-"ָאוויי {) ענליוו-ָאטצג ןיא ןבירשטפג ,ץטכישפג
 ו

 ,שיה .לוטיב זיא תובצע לייוו ,תובצע ןיא ןלַאפנײרַא טינ רָאט שטנעמ ַא;

 ,תובצע ןיא ןלַאפנײרַא טינ ךיוא רע רָאט ,טכעלש ןשטנעמ םעד טייג סע ןעוו ךיוא

 ןוא ..שיה לוטיב זיא תובצע :טייטשרַאפ ריא -- "רקיעב הריפכ זיא תובצע לייוו

 שי רעזנוא ןייז לטבמ ךיוא רָאנ ,ןטיוט זנוא רָאנ טינ ...שטייד רעד ךָאד ליוו סָאד

 :ןעקנעדעג --- ,ןייז טינ לָאז סע קירעיורט יוװ ,סיעכהל וצ ףיוא םיא זיא ...טיוט ןרַאפ

 ..!תובצע ןיא ןלַאפניײרַא טינ

 וצ בלַאה ןוא ךיז וצ בלַאה ,צַאז ענעסירעגּפָא טימ טדערעג רע טָאה ױזַא

 ,שיט ןשידיסח םייב טכַאנ וצ תבש ,יבר ַא יו ,עקימורַא יד

 יש

 -ַאיצָאס-שיטסינויצ רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ןעועג רע זיא ןרָאי עגנוי ענייז ןיא

 זיירק-ס"צ ןופ םירבח ןעצ עטשרע יד ןשיװצ ןעוועג זיא רע .גנוגעווַאב רעשיטסיל

 בור סָאד .ןיקריס ןמחנ ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,ןילרעב ןיא "תורח;

 ַא סלַא טכַארטַאב רע טָאה םזיקלָאפ םעד :טסיקלָאפ ַא ןעוװעג רע זיא ןרָאי ענייז

 ןיא ןפַאש ןשידיי ןופ תומלש יד .ןירַא ךיז ןיא טמענ סָאװ ,םוטנדיי םוצ גנַאגונ

 -כרוד ןעוועג ןיײלַא זיא ןוא ןלוש עשידיי עכעלטלעוו טיובעג טָאה רע ;תורוד עלַא
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 רעטייווצ רעד ברע .עיצידַארט רעשידיי רעד וצ ןטנעמיטנעס עפיט טימ ןעגנורדעג -

 -רָאפ םיא טָאה ןָאסלענעצַאק לרעב .לארשייץרא טכוזַאב רע טָאה המחלמ-טלעוו

 טלָאװעג טָאה רע ,לארשייץרא ןיא וויכרַא-רעטעברַא םעד ןעמענוצרעביא טגיילעג

 ןכָארבעגסיױא זיא ָאד .ענליוו ןייק טרעקעגקירֹוצ ךיז ןוא יורפ ןייז טימ ןטַארַאב ךיז

 עכלעוו ,ןעקנַאדעג עשיטסינויצ עלַאקידַאר וצ ןעמוקעג רע זיא ָאטעג ןיא .המחלמ יד

 ךעלטנפע טגעלפ רע .ןעגנוטערטסױרַא עכעלטנפע ענייז ןיא טריגַאּפָארּפ טָאה רע

 ןעיוב וצ ףיוא תוחוכ ענייז ןדנעװשרַאפ ןרַאפ הטרח עכעלטּפַאשלעזעג יד ןגָאזסױרַא

 ךיז וצ טָאה רע .םוקמוא טרַאװרעד ריא טָאה סע ואװ ,ןטרָאד רוטלוק עשידיי

 ,ןעמוק טעװ סָאװ ,סָאד ןעזסיוארָאפ ןענעק-טִינ ןרַאפ תונעט עקיטסייג טַאהעג ןיײלַא

 קירוצ ןרָאי טימ זָאנגָארּפ ןשידיי םעד ןבָאה סָאװ ,יד טימ ןייגטימ-טינ ןרַאפ ןוא

 -- .טגָאזעגסיוארָאפ

 יש

 סרענדער יד ןופ רענייא .ָאטעג ןיא עיסוקסיד עשירַארעטיל ַא ךימ ןָאמרעד ךיא
 ."ענליוו ןיא ָאוויי ןופ רמוש רעד; :ןפורעגנָא ןשטיװָאנַאמלַאק שריה קילעז טָאה

 -עגסיוא ןוא טרָא ןייז ןופ ןסירעגפיוא ךיז טָאה שטיוװָאנַאמלַאק שריה קילעז
 :ןעירש

 .ןרבק ַא רָאנ ,ךיא ןיב רמוש ןייק טינ !ןיינ --

 ןכלעוו ןשיוװצ ,םלוע םייב גנורעדורעצ ַא ןפורעגסױרַא ןבָאה רעטרעוװ ענייז
 עגנַאל טעברַאעגטימ טָאה רע עכלעוו טימ ,סרעלעטשטפירש ןענופעג ךיז ןבָאה סע

 טימ ָאטעג ןיא ךיז טמענרַאפ רע זַא ,טסואוועג ןבָאה עכלעוו ןוא ָאוויי ןיא ןרָאי
 ..ָאויי ןופ רעכיב יד ןעװעטַאר

 :טהנעטעג רעטגערעגפיוא ןַא טָאה שטיוװָאנַאמלַאק שריה קילעז
 וצ טציא טייג סָאװ ,ןינב-רוטלוק ַא ןעיוב ןפלָאהעג ...ןרבק ַא ,ןרבק ַא ,ָאי --

 -תיב ַא ףיוא רעלמַאז-עירָאטסיה ַא ,רעביירש ַא ןייז טלָאװעג ,בָאה ךיא ...הרובק

 לארשייץרא ןיא ךוטסַאּפ ַא ,רעטעברַא ןַא ןייז וצ קעװַא זיא ןוז ןיימ ןוא --- םלוע
 ,שטנעמ ַא ױוװ ןבעל טעװ ןוז ןיימ -- טיוט ןכעלדנעש ַא וצ ןריפ ןעמ טעװ ךימ
 ..שטנעמ ַא יװ ןברַאטש טעװ ןוא

 -רָאפ ןַאד ןבָאה עלַא .רעמיצ ןיא ןַאד טשרעהעג טָאה טייקליטש עטיט ַא

 ױזַא טדער רע ביוא :ךורברעביא-המשנ רעפיט ַא רָאפ טמוק םיא ןיא זַא ,ןענַאטש

 =- .ָאװיי -- קרעוו-סנבעל ןייז ןוא טעברַא ןייז ןגעוו

 ִּש

 -סיד ַא טימ ָאטעג ןיא שינעגעגַאב עשירַארעטיל ַא ,רעדיוו ךימ ןָאמרעד ךיא

 :עמעט רעד ףיוא עיסוק

 "?ךיי ַא זיא רעוו;

 בקעי טנַאדנעמָאק-ָאטעג ןופ לַאז ןיא ,6 סַאג-רעקצינדור ףיוא ןעוועג זיא סָאד

 ןעמונעג לייטנָא ריא ןיא ןבָאה סע .עיסוקסיד עסייה ַא רעז ןעוועג זיא סע .סנעג

 טלַאטשעגטוג ,ןַאמטנעמיד לארשי ,ןייטשדלעפ .צ ר"ד ,שטיוװָאנַאמלַאק שריה קילעז

 :טגָאזעג ,ערעדנַא ןשיווצ ,טָאה טלַאטשעגטוג ,ערעדנַא ןוא

 שיטַאמזַאּפס ַא ךימ טּפַאכ ,עשרַאו טרידרַאבמָאב ןעמ זַא ,רעה ךיא ןעוו --

 .ןייוועג

209 



 :שטיװָאנַאמלַאק שריה קילעז רעביא םיא טסייר

 ?םילשורי טרידרַאבמָאב ןעמ זַא ןוא --

 ןופ רבח ַא סױרַא ךיז טּפַאכ ,ןרעפטנע וצ טזייווַאב טלַאטשעגטוג רעדייא ןוא
 ;סיוא טפור ןוא טלַאטשעגטוג

 ּ!ץַאק יד יו ךימ סָאד טרַא --

 םוצ ףיל ַא טוט ,טרָא ןופ ףיוא ךיז טּפַאכ שטיוװָאנַאמלַאק שריה קילעז

 :יירשעג ַא טיג ןוא רעפורסיוא

 טינ ךייא טימ ןעק ךיא ?טגָאזעג ריא טָאה סָאװ !?טגָאזעג ריא טָאה סָאװ --
 !הביבס ןייא ןיא ןציז

 ףיוא טניימעג טינ סע טָאה רענעי זַא ,טקיאורַאב םיא ןעמ טָאה םיוק םיוק
 ,טרָאװ טרעּפמולעגמוא ןַא טּפַאכעגסױרַא םיא ייב ךיז טָאה סע רָאנ ,תמא ןַא

 ִּש

 רעטנזיוט טימ טריפעג ןשטיװָאנַאמלַאק שריה קילעז טָאה ןעמ ןעוו -- -- --

 -סױרַא רעגַאל ןופ רע טָאה ,דנַאלטסע ןופ ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא ןדיי

 | :לווירב ַא טקיש

 -ייא סוניבא םהרבא טימ ןעמַאזוצ ךיז ןיפעג ךיא סָאװ ,ךעלקילג ןיב ךיא --
 : :ׂ ...ךעלקינ

 יש

 .םירוסי ןוא ןייּפ ןופ ןבעל סָאד ןעועג לבקמ הבהאב רע טָאה ןרעגַאל יד ןיא

 םיא ןעמ טָאה ,טעברַא רעשיזיפ וצ ןייג טנעקעג טינ טָאה ןוא ךַאװש ןעוועג זיא רע

 ןריפסיוא רע טגעלפ ליִטש .ןטעזָאלק-רעגַאל יד ןופ רעעזפיוא ןַא רַאפ טכַאמעג

 ;ןגָאז םידידי יד וצ ןוא טעברַא יד

 !ןדיי עקילייה יד ןופ קערד יד שוק ךיא --

 יש

 ךיז שטיוָאנַאמלַאק שריה קילעז טָאה רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא -- -- --

 1940 רָאי ןיא טּפוטשעגסױרַא םיא טָאה רעכלעוו ,ןרערעל השמ טימ טנעגעגַאב

 טנָאקעג טינ ָאטעג ןיא ךיוא םיא סע טָאה שטיוָאנַאמלַאק שריה קילעז .ָאוויי ןופ

 השמ זיא רעגַאל ןיא רעבָא טרָאד .זגורב ַא םיא ףיוא ןטלַאהעגנָא ןוא ןסעגרַאפ

 טָאה שטירָאנַאמלַאק שריה קילעז ןוא ,עירעטנעזיד ףיוא ןרָאװעג קנַארק רערעל

 ךיז טלייטעג ןוא ץומש ןייז ןשַאועג ,רעדורב .ַא טימ יװ ןעוועג לּפטמ םיא טימ ךיז

 שריה קילעז טָאה ,ןברָאטשעג זיא רע ןעוו ןוא ,זייּפש עיצרָאּפ עניילק ןייז םיא טימ

 : .שידק םיא ךָאנ טגָאזעג ןוא הרובק וצ םיא טכַארבעג שטיוװָאנַאמלַאק

 ףוג ןייז ,רעכַאװש ץלַא ןרָאװעג שטיװָאנַאמלַאק .ה .ז זיא ,רֶעגַאל ןיא טרָאד

 : .ןעמוקעגמוא -- ןוא סיפ יד טימ טּפעלשעג ךיז םיוק ,ןלָאװשעג

 לו

 שריה קילעז טריפעג טָאה ןעמ ןעוװ זַא ,טלייצרעד ןעמ טָאה ןרעגַאל יד ןיא

 זי ' ןעירשעגסיוא רע טָאה ,טיוט םוצ שטיוָאנַאמלַאק

 א וה יט ראה ךיא וםיו ארומ ץיק ךיא ראד בָא ךיא ,ךיא ןופ ךאל ךיא =

 עא .(היבחרמ ןיא ךיז טניפעג ןוז ןייז) ! לארשי-ץרא
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 ןייטשדלעפ חמצ ריד
 ןעוועג זיא ָאטעג ןיא סרעוט-רוטלוק ןוא סרענדער עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא

 טרידוטש !טַאטשיײנ ןיא זריובעג ,עכיל ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא ,ןייטשדלעפ חמצ ר"ד

 ןיא יקסנירק ןופ עיזַאנמיג רעשידיי רעד ןיא רערעל ןעוועג ,ןרעב ןוא ןילרעב ןיא

 -טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ ,קסנימ ןיא עיזַאנמיג עשידיי ַא טעדנירגעג ,עשרַאװ

 -עה רעד ןופ רָאטקעריד ןעוועג זיא רע ואוו ,עטיל ןייק ְךיִז טרעקטגקירוצ ,המחלמ

 ןייטשדלעפ .חמצ ר"ד

 עיצַאגעלעד-"תוברת; רעד ןיא ךיז טקילײטַאב .ענוװָאק ןיא עיזַאנמיג-לַאער רעשיאערבי

 רָאי ןיא לארשייץרא טכוזַאב ,יקסווָאכינרעשט לואש ::ימ ןעמַאזוצ ,עקירעמַא ןייק

 -יטש רעשידיי; רענווָאק ןיא ןעגנוביירשַאב-עזייר עירעס ַא טכעלטנפערַאפ ןוא 5

 -טלעוו ןוא רעשידיי רעד ןגעוו ןעלקיטרַא יי ןלָאצ טכעלטנפערַאפ םעד ץוח ַא; "עמ

 נקעל רעטנַאקַאב ;רוטַארעטיל רעכעל

 רע טָאה רעטעּפש .טסָאּפ-ָאטעג רעד ןיא , טעברַאעג רע טָאה ָאטעג ןיא

 -ָאצמוא טימ ןצערטעגסױרַא .טעברַא-רוטלוק רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןערב טימ ךיז

 עירָאטידיא-רעטעברַא ,דנַאברַאפ-רערעל ,ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןיא ןטַארעפער עקיל

 תיעדמ הרבח; ןוא "תירבע תירב, םעד רַאפ טעטסיילעג ךס ַא רעייז .בולק-טנגוי ןוא

 ןבירשעג .רָאכ ןשיאערבעה ןרַאפ "ַאדיאַאק שיאערבעה ףיוא טצעזעגרעביא ."תירבע

 ,םעה דחא ןגעװ קרעוװו ,ןטײקכעלנעזרעּפ-ָאטעג ןופ ןטעוליס ,ָאטעג ןופ תונורכז

 ,לצרעה רָאדָאעכ ןיא קילַאיב .נ .ח
 סָאװ ,ןופרעד ןטילעג רעייז ןוא ?תועידי-ָאטעג , ןופ רָאטקַאדער ןעוועג זיא רע

 עטרילָארטנָאק ,"תועידי עלעיציפָא; עװערַאּפ רָאנ ןכעלטנפערַאפ טזומעג טָאה רע

 ןוא סיינ רעמ סָאװ טרָאד ןעגנערבוצניײרַא טימַאב ךיז רע טָאה ךָאד .ןסנעג ךרוד

 ךיז ןזָאל סָאװ ,ןעלקיטרַא ךיוא יװ ,ןעגנולדנַאהּפָא-טסנוק ןוא רוטַארעטיל וליפא

 .ןענעייל
 ןוא קיוויל .ה ןופ ןטנעגעלערּפ עטרעטסייגַאב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 ,ןריטיצ וצ םיא ןבָאה ביל טגעלפ

 .ןביירש וצ טרעהעגפיוא טינ ןייטשדלעפ חמצ -ףזד' טָאה ןרעגַאל יד ןיא ךיוא

 -ָארּפ ּפָאק ןפיוא רע טגעלפ ,רעיילב ןייק ןוא ריּפַאּפ ןייק ןעוועג טינ זיא'ס זַא ןוא)
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 -עה ןרינָאּפמָאק ערָאנ רענרעצליה רעד ףיוא ןוא ןטעברַא עשירַארעטיל ןריטקעי

 .(רעדיל עׂשידיי ןוא עשיאערב

 לָאמנייא רימ רֶע טָאה ,ןעגרעמטואַאד רעגַאל זיא ךַאוװש ןרָאװעג ןיוש זיא רע ןעוו

 :טגָאזעג

 ;ןיימ ךיא סָאװ ייטשרַאפ ןוא וצ ךיז רעה --
 ךיז ןשעל סע טסעז

 טכול קיצנייא ןוא ןייא רָאנ ,םיוא ןיוש טכיל ֹוד
 ךיוא טעוו דלַאב ןוא ,ךָאנ טלקניפ עטצעל סָאד
 -- -- -- ןשעלרַאפ ךיז עטצעל סָאד

 :טגערפעג ןוא קידנעייטשרַאפ טינ טכַאמעג ךיז בָאה ךיא

 -- ?רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק רעזנוא וצ סע טָאה תוכייש ַא רַאפ עשז סָאװ זיא ---

 :טגָאזעג רימ רע טָאה לעּפַא-רעגַאל םייב גָאט ןקיטסָארפ ןרעוװש ןסיוועג ַא

 :?עידעמָאק הלואג; סקיווייל ןופ זרעפ ַא טנָאמרעד טנייה ךיז בָאה'כ ,טסייװ וד ---
 לרוג ןיימ ןעוועג טצירקעגסיוא זיא דמַאז .רבדמ ןסייה ןפיוא
 7 תורוד ןופ טָאבעג -- זוא לרוג ןיומ
 .םינ רימ טמוק םימחר רעּבַא

 רעד ךָאנ ,"עידעמָאק הלואג; רעד ןגעװ קנַאדעג םעיינ ַא בָאה'כ ,טסייוו ---

 .ריא וגעװ טעברַא עצנַאג ַא ךיא ביירש גנואיירפַאב

 -רַאמשָאק רעד ןעמוקעגרָאפ זיא ןגרָאמ ףיוא ,1945 רָאי ןיא ןיוש ןזעוועג זיא'ס

 עטלַא יד ןטלַאהעגסיױא טינ ןבָאה סע סָאװ ,דָאב-רעגַאל ןיא טעקַאנ ןריפ ןופ גָאט

 .ןייטשדלעפ חמצ ר"ד ןזעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ ןוא ,עכַאװש ןוא

 | ןייטשנרעב ערימ

 ןייטשנרצב ץצרימ

 .םנירעוט-לוש ןוא סניגָאגַאדעּפ עשידיי רענלױו עטסכנַאקַאב יד ןופ ענייא

 עשיטסינומָאק יד ןיא וויטקַא ,"תמא, ןופ רָאטקַאדער ,ןַאמרעביל .א ןופ טמַאטש
 .ןזיירק

 ַא טימ ןוא עיגרענע רעקידנזיורב ַא טימ ,קיצרַאה ,ךעלמיטסקלָאפ ,ןדײשַאב

 -ָאטעג םעד ןלעטשפיוא םעניא טעטסיילעג ךס ַא רעייז ,רעדניק יד וצ טפַאשביל םי
 ןוא טפַאשרערעל רעד ןשיװצ ןשינעדניברַאפ עקיצרַאה ןפַאש םעניא ןוא זזעוו-לוש
 ןוא טבילַאב ,טעטכַאעג רעייז רעדניק יד ייב ןזעוועג זיא יז .ָאטעג ןיא רעדניק יד
 ,טריזילַאעדיא שממ
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 רעדילגטימ-םוידיזערּפ סלַא טיבעג ןלַאיצָאס ןפיוא קיטעט ןעוועג ךיוא זיא יז
 ןופ היח המשנ יד ןזעוװעג זיא יז .ָאטעג ןופ טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןיא

 ַא יז; ,,רעדירב ןענעז ןשטנעמ עלַא; טריסישזער :ָאטעג ןיא ןטירטפיוא-לוש יד

 -טנגוי ןופ טעברַא רעה ןיא םזַאיזוטנע -טכַארבעגניירַא טָאה יז .ערעדנַא ןוא ,"טכוצ
 ,בולק-רעדניק ןוא בולק

 .ןירערעל רעשיטסילַאעדיא רעשידיי רענליוו ַא ןופ טלַאטשעג ענייר ַא

 ןיקסעּפָא בייל
 .רַאנימעס רערעל ןשידיי רענליוו ןופ טנעריטיבַא .1908 רָאי ןיא ןריובעג

 -סקלָאפ רעשידיי ַא :שטנעמ-סקלָאפ רעקיצרַאה רעליטש ַא ןזעוועג זיא רע

 ,טעברַא רעלַאער רַאפ שוח ןקרַאטש ַא טימ ,טנַאלַאט ןשירעטכיד ןפיט ַא טימ רערעל

 -טפַאשלעזעג ןיא רעציזרָאפ-עציוו סקַא טייקיטעט ןייז זיא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ

 -עגרעביא ןבָאה עכלעוו ,רעדיל עייר ַא טסַאּפרַאפ טָאה 'רע .טעטימָאק-ספליה ןכעל

 רערעל ןופ טוט ןפיוא, ,"טרעטַאמרַאפ, :קורהנייא ןקרַאטש ַא ָאטעג ןיא טזָאל

 -סיוא זיא "ענילַאמ רעד ןופ דיי רעד, דיל ןייז ."ןסעגרַאפ ןעמ ןעק יוו, ,"ןייטשרעג

 רעד ןופ רבח רעוויַײקַא ןַא ןעוועג זיא רע .רעדניק יד ךרוד לַארָאכ ןרָאװעג טריפעג

 רוטלוק עשיאערבעה יד-וצ טנעמיטנעס ןפיט ַא טליפעג ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק

 ןופ קָאלב ןיא ןלַאפעג .א.פ.פ ןופ רבח .עיצידַארט רעשידיי רעד וצ ןוא תורצוא

 ,1944 ילוי .פ.ק.ה

 ןיא ןײרַא ןענעז רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןוא ,ןרָאװעג טיײרפַאב זיא ענליוו ןעוו

 טפעה טקיטולברַאפ ַא רעּפרעק ןטיוט וייז ןבענ ןענופעג ייז ןבָאה ,קָאלב .ּפ.ק.ה

 ,רעדיל סרעטכיד םעד טימ

 יקצילָא השמ

 .ָאטעג ןיא סרעוט-רוטלוק ןוא סרערעל רענליוו עטסטלע יד ןופ ןעוועג זיא רע

 רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא .1916 רָאי ןופ ךָאנ םיא קנעדעג'כ .םיששדןב ַא

 ןופ סהערעל עטשרע עניימ ןופ ןַאד ןעוועג זיא רע .ענליוו ןיא עיצַאּפוקֶא רעשטייד

 .עטכישעג רעשידיי ןוא שיאערבעה

 רעדיינש .ב .מ ,ןזח הירא םייח ,ןײטשּפע יתבש טימ ןעמַאזוצ ןעוועג זיא רע

 -מיג רעשיאערבעה רעטשרע רעד ןופ רעדנירגטימ יד ןופ רענייא ,שואווירט .י .א ןוא

 רענליו רעד ןופ רעטייל רעקירָאיגנַאל ןוא רעדנירג ןַאד .תוצופת יד ןיא עיזַאנ

 ןופ רַאטערקעס-לַארענעג רָאי קיצנאווצ .ןײטשּפע .ש ר"ד ןופ .נ .א לוש-סקלָאפ תוברת

 עמַאזניימעג ןעמוקרָאפ וגעלפ ענלייו ןיא ןעוו .ןייארַאפ-רערעל ןשיאערבעה רענליוו

 ןיא ןעגנורעלקרעד יװ ,ןּפיט-לוש עלַא ןופ סרערעל עשידיי יד ןופ ןעגנוטערטסױרַא

 זיא רע .ןרירטנעצנָאק ייז דימת יקצילֶא השמ טגעלפ -- המודכו ןקיירטש ,הלהק

 יד ֹוצ דימת טרירוגיפ ןוא לארשי ץרא ןקידנטעברַא ןופ דניירפ רעיירט ַא ןעוועג

 .תודחאתה-ןויצ-ילעוּפ ןופ סעטסיל יד ףיוא טַאר-טָאטש ןיא ןוא הלהק רעד ןיא ןלַאװ

 :עטיל רעשידיי ןוא רעשיאערבעה ןופ טיבעג ןפיוא ןסיוו טימ ןדָאלַאב שטנעמ ַא

 -עג קידנעטש טָאה סָאװ דיי ַא ,עטכישעג רעכעלטלעװלַא ןוא רעשידיי ןופ ,רוטַאר

 .עריטַאס ןוא ןיזפרַאש טימ טלדורּפש

 לחר ,ןייטשנרעב ערימ טימ ןעמַאזוצ ןזעוו-לוש ןופ רָאטַאיציניא --- ָאטעג ןיא

 ןזעוו-לוש ןופ רעטייל ןוא רָאטַאזי:ַאגרָא רעטשרע .טלַאטשעגטוג םירמ ןוא אדיורב
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 "טהור יע, יי דא יע י.י עי יד -

 תיעדמ הרבח ,תירבע תירב ,דנַאברַאפ-רערעל ,ןײארַאפ-ןנַארעטיל ןיא רָאטקעל
 ןיא ןעלטיּפַאק ןוא שידיי) ךוב-גָאט ַא ןבירשעג ָאטעג ןיא גָאט ןטשרע ןופ ,תירבע

 -ָאטעג ןופ ןעגנוצַאשּפָא עפרַאש ןוא ןעגנוקרעמַאב עוויטקעיבוס טימ לופ ,(שיאערבעה

 טעמדיוועג ןעוועג ךוב-גָאט סָאד זיא רקיעב .ןטיײקכעלנעזרעּפ-ָאטעג ןוא ןשינעעשעג

 רַאפ שוח ןייז ןריולרַאפ טינ רע טָאה ָאטעג ןיא ךיוא .ָאטעג ןופ ןבעל-רוטלוק סָאד

 ,טייקכעלקריוו רעד זיא ךיז ןסעגרַאפ ןכַאמ קידנליוו יו ,ןוא ,ןיזפרַאש ןוא רָאמוה

 עלַא רעטנוא ןדיי ייב רָאמוה ןגעוו שיאערבעה ןוא שידיי ףיוא ןעגניזעלרָאפ ןטלַאהעג

 -- -- .ןדנַאטשמוא

 ןופ ןוא ךיז ןופ טרעדָאפעג ךס ַא רע טָאה ,טייקשיטע רעכיוה ןופ ששנעמ ַא

 -עגסיוא טָאה רע עכלעוו ,טעברַא ןייז ןיא ךעלדימרעדמוא ןעוועג זיא רע .ערעדנַא

 ,טייקנסעגרַאפ-טסבלעז ןוא תונשקע טימ ,תוחילש-סקלָאפ ַא יו טריפ

 -ערעל-סקלָאפ עטשרע יד ןופ ענייא ,רתסא ,יורפ ןייז ןברָאטשעג זיא ָאטעג זיא

 ןורא רעד גָאטעג ןופ רעיוכ םייב .היוול עסיורג ַא ןעוועג זיא'ס .ענליוו ןיא סניר

 םוא ךיז טקוק יקצילָא השמ .קירוצ ןייג ןזומ עלַא רימ ;טָאטש ןיא רעטייוו ןיילַא טייג

 ףיוא .סרעטיײלגַאב יד ןופ דליב סָאד ןצירקנייא ןלעװ טלָאװ רע יו ,םורַא ןוא םורַא

 :קיציוו-קיטעמוא ןָא ךיז רע טפור קילב-ןגַארּפ ןעמוטש ןיימ

 ןעוו ,טַאהעג טלָאװ'כ היוול ַא רַאפ סָאװ ,עז ךיא ןוא היוול רעד ףיוא קוק ךיא --

 -- -- == וייז הכוז טינ וצרעד לע ךיא רעבָא .ָאטעג ןיא ןברָאטשעג טלָאװ'כ

 :ליטש טגָאזעג ןוא טנַאה ןרעטנוא ןעמונעג ךימ רע טָאה ןַאד ןוא

 -- -= ךוביגָאט סָאד סיוא ןעמ טלַאהַאב יו ,הצע ןַא ביג --

 ןריפוצסױרַא ןעגנולעג םיא זיא ךנב-גָאט ןייז ןופ לייט ַא זַא ,טנַאקַאב רימ זיא'ס

 (? סע זיא ואוו) .ָאטעג ןופ

 טכַאמעג ףיוה ןפיוא ןבָאה רעדניק יד ןעוו ,הקספה-דומיל ַא תעשב לָאמנייא ןוא

 :טגערפעג- ךימ רע טָאה ,דָאהַארַאק ַא

 יד ביל טסָאה וד ?גיוא ןייד טיירפ סע ?ןצנַאט ייז יו רעדניק יד טסעז וד --

 = יה == ןעמוקמוא ןלעװ עלַא ייז :סייוו ?רעדניק

 ,1944 ?סילייק; כא ןופ עיצַאדיװקיל רעד ייב ןעמוקעגמוא זיא יקצילֶא השמ

 ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד רע זיא ,ןריפ ךיז טזָאלעג טינ טָאה רע ,טלייצרעד ןעמ

 -- -- -- .ּפערט יד

 קורק ןַאמרעה

 עשירָאטסיה ןעלמַאז ןופ טיבעג ןפיוא רקיעב ,טייקיטעט-רוטלוק עקידוועריר ַא
 - .קורק ןַאמרעה ענליװ-ָאטעג ןיא טלקיװטנַא טָאה ןלַאירעטַאמ

 ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה 1916 רָאי ןיא .ןליוּפ ,קצָאלּפ ןיא 1897 ןיא ןריובעג

 ךיז רע טדניברַאפ 1921 רָאי ןיא ,(ייטרַאּפ עשיטסינומָאק) .ל .פ .ק .ד .ס רעד ןיא

 -ָארּפ יד ןופ טַאר-לַארטנעצ ןיא טעברַא רע ."דנוב ,, ןטימ ןַאד ןוא "טפנוקוצ, טימ
 -ָאילביב-רעסארג; רעד ןופ גנוטייל יד רעביא ןַאד טמענ ןוא .ןעניירַאפ עלענָאיסעּפ

 .טסילַאנרושז ןוא רעביירש סלַא קיטעט ןעוועג קיטייצכיילג ."קעט
 געט עטשרע יד ןיא ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןיא ןײרַא רע זיא ָאטעג רענליוו ןיא

 רענייא ןעוועג זיא רע .ןזָאלרַאפ ריא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןוא גנודנירג ריא ןופ
 קעטָאילביב-ָאטעג רעד ןופ רעטייל ,ןײרַאפ-ןטַארעטיל ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ
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 -געצנָאק ,טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ-ָאטעג ןיא וויטקַא רעייז ,וויכרַא-ָאטעג ןופ ןוא

 ןתודע-תיבג ןבירשרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עּפורג ערעסערג ַא ךיז םורַא טרירט

 עטסקיטרַאנדישרַאפ יד ןעלמַאז םיא ןפלָאהעג ןוא ,תוטיחש יד ןופ ענעּפָאלטנַא יד ייב

 עשיטסיטַאטס ,ײצילָאּפ ןוא טַארנדיי ןופ תועדומ ןוא ןלָאקָאטָארּפ ,ןטנעמוקָאד-ָאטעג

 -רָאפ עטפָא טלַאה רע .ןטלַאטשנַא-טַארנדיי יד ןופ ןעגנולײטּפָא עלַא ןופ ןלַאירעטַאמ

 ,ָאויי ןופ תורצוא-רוטלוק עשידיי ןעװעטַארּפָא טפלעה ,ןעמעט-רוטלוק ףיוא ןגַארט

 ןיא רע טלַאהַאב ןלַאירעטַאמ עקילָאצמוא יד .ָאטעג ןופ קינָארכ יונעג ַא טביירש

 קורק ןַאמרעה
7 1911 

 -ַאב םתעשב ןעװעג ןענעז עכלעוו ,סענילַאמ עלעיצעּפס ןיא ,סנטסַאק ענעכעלב

 עּפורג רעשידנוב רעד ןופ גנוטייל רעד ןיא וויטקַא .ןענָאזרעּפ ענלצנייא רָאנ טסווו

 .טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןופ דילגטימ ,ָאטעג ןיא

 רעד ייב ןעמוקעגמוא .ךוב-גָאט ַא טביירש רע ווװ ,דנַאלטסע ןיא טריטרָאּפעד

 ,1944 רעבמעטּפעס 19 אגאאלק ןופ הטיחש

 עזָאר-קיניײװ ילתפנ

 עטסנייפ ןוא עטסטנַאסערעטניא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא עזָאר-קינייו ילתפנ

 ,ןלױּפ ןיא ןטסירָאלקלָאפ ןוא רעקיטירק עשידיי-

 עיּפָאזָאליפ טרידוטש ,1897 רַאורבעפ 16 םעד ,ןעיצילַאג ,ענרַאט ןיא ןריובעג

 .ענליוו ןיא עטכישעג-טסנוק ןוא עקָארק ןיֹא רוטַארעטיל עשיװַאלס ןוא

 -ץּפש ןוא "גנוטייצ רעטעברַא; טפירשטייצ-ןויצ-ילעוּפ רעד ןופ רעטעברַאטימ

 -עמ עלַאיצָאס, ,"רעטעלב עשירַארעטיל; ,"טרָאװ רעזנוא, ,"טרָאװ רעטעברַא , רעט

 -עטיל רעכעלטלעװלַא ןוא רעשידיי ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ייר ַא ןבירשעגנָא ,"ןיציד

 טימ ענליוו ןיא ןעוועג רעלוּפָאּפ .רָאלקלָאפ ןשידיי ןגעוו ןטעברַא ךיוא יו ,רוטַאר

 .רוטַארעטיל ןוא טסנוק ןגעוו ןטַארעפער ענייז

 -ָאטעג רעד ןיא ןײרַא רע יא גנודנירג-ָאטעג רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא

 טגעלפ רע .ןעלדנַאװרַאפ ךיז טעוװו יז סָאװ ןיא קידנעעזסיורָאפ טשינ ,יײצילָאּפ

 ןיא ןייג לָאז גנורעקלעפַאב יד זַא ,ןרילוגער ןוא ָאטעג ןופ גָאר-ןסַאג ַא ףיוא ןייטש

 ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןפורַאפ טָאה סנעג בקעי יװ םעדכָאנ ,1941 רוּפכ םוי .רדס ַא

 ָאטעג ןופ עיצקַא-סגנוריפרעבירַא רעד ןגעוו ייז טגָאזעגנָא ןוא ןטסיצילָאּפ-ָאטעג יד
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 ,טנעקעג טָאה רע רָאנ ןעמעוו טגָאזעגנָא קינייוו ילתפנ טָאה ,2 .רנ ָאטעג ןיא 1 .רנ
 .ןעגנונדרָארַאפ עריא ןריפסיוא טשינ ןוא ײצילָאּפ-ָאטעג יד ןעיורט טשינ לָאז ןעמ זַא

 טעברַא ןוא ,ָאטעג ןופ טפיולטנַא ;יײצילָאּפ-ָאטעג יד רע טזָאלרַאפ םעדכָאנ דלַאב

 .ןיא קירוצ טמוק רע ,דנַאלסורסיײװ ןיא ,ריווס עלעטעטש ַא ןיא טעברַא-ץלָאה ייב

 .שממ רעגנוה ןיא ,טייקמערָא רעסיורג ןיא החּפשמ ןייז טימ טבעל רע וװ ,ָאטעג

 טּפַאשנסיװ-לארשי:ץרא ןוא רוטַארעטיל רעשידיי ןופ רערעל רעד טרעוו רע
 בייל ןגעװ טעברַא עשירַארעטיל ערעסערג ַא טביירש ,ןלושסקלָאפ-ָאטעג יד ןיא
 .רָאלקלָאפ-ָאטעג ךיוא טלמַאז ,ןײטשטַאלג בקעי ןגעוו ןביירש וצ ןָא טביוה ןוא סודיינ

 עוָאר-קינייוו ולתפנ

17- 1941 

 ןטלַאהעג ןֹוא רעלטסניק ןוא רעביירש עשידיי ןופ דנַאברַאפ ןיא קיטעט ןעוועג

 םוקילא ןגעװ עירָאטידיא-רעטעברַא רעד ןיא גַארטרָאפ ןייז ָאטעג ןיא ןטרָאד

 5 | ,רעזנוצ
 גנואיצַאב רעכעלטניירפ ַא טימ ,שטנעמ רענעדיײשַאב רעליטש ַא ןעוועג זיא רע

 : 2 ,םענייא ןדעי וצ
 ןופ םירבח ענייז ,דנַאלטסִע ןופ ןרעגַאל יד ןיא ןרָאװעג טריטרָאּפעד זיא רע

 .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא ןבעל ןייז ןגעוו דובכה-תארי טימ ןלייצרעד רעגַאל

 .טײקכַאװש ןוא רעגנוה ןופ ןעמוקעגמוא רע זיא 1944 ַאװרַאנ רעגַאל ןיא ןטרָאד

 ןַאמטנעמיד לארשי

 יד ןופ רעניא ןעוועג זיא ,רעלעטשטפירש ןוא רערעל ,ןַאמטנעמיד לארשי

 .ָאטעג ןיא ןזעוו-לוש ןופ ןוא טעברַא-רוטלוק רעד ןופ ךוותה ידומע

 .עיגרענע רערַאבּפעשסיױאמוא טימ קידנזיורב ןוא קיצרַאה ,שירבח ןעוועג זיא רע
 -עג ,החּפשמ רעשידיסח ַא ןיא 1904 ,עשרַאװ רעטניה .ווָארגנעװ ןיא ןריובעג

 ןיא עטכישעג ןוא עיּפָאזָאליּפ ןַאד ןוא ,ענווָאק ןיא עיזַאנמיג עשיאערבעה טקידנע
 ןשיאערבעה ןיא ךיוא יװ ,ץניװָארּפ רעד ןיא רערעל ןעוועג .טעטיסרעווינוא רענווָאק
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 ,עטיל ןופ עסערּפ רעשיאערבעה רעד ןיא ךיז טקילײטַאב .ענוװָאק ןופ ןזעוװ-לוש

 -עג .(ענווָאק ןופ ?ךוניחה ילועשמ,) ןגַארפ עשיגָאגַאדעּפ ןגעוו רקיעב קידנביירש

 .עטיל ןיא ?הרומה, .ק .צ ןופ ןוא "תוברת; זכַרֹמ ןופ רבח ןעוו

 -ָאנ ןרעטנוא שיסור ףיוא ןַאמָאר ַא עגיר ןיא רע טכעלטנפערַאפ 1922 רָאי ןיא

 רעקידנעמוקנָא ברע ןופ ןטייצ טרעדליש רע ןכלעוו ןיא ,(ברע) ?עינונַאקַאנ, ןעמ

 ןוא לארשי-ץרא ןיא עיסרוקסקע-רערעל ַא טימ ןָא רע טריפ 1936 רָאי ןיא .המחלמ

 טעברַא ןַא רע טכעלטנפערַאפ 1938 רָאי ןיא ."רבד; ןיא ןקורדנייא ענייז ןטרָאד טקורד

 ןיא "ךעלהשעמ ןופ גנוטיידַאב עשירעלטסניק ןוא עשירעיצרעד יד; ןעמָאנ ןרעטנוא

 -עיוויג;) ?ןבעל ןוא רוטלוק , רערעל עוויסערגָארּפ רַאֿפ טפירשטייצ רעשיווטיל רעד

 .שארוטלוק ריא סַאמינ

 -יד טרעװ רע וװ ,ענליוװ ןייק רע טמוק ,עטיל וצ ענליוו ןופ סולשנָא ןטימ

 -עט עקידוועריר רעיײיז ַא רֶע טלקיװטנַא ָאטעג ןיא .עיזַאנמיג-"תוברת; ןופ רָאטקער

 סלַא רעטעּפש ןוא ןלוש-ָאטעג יד ןיא שיאערבעה ןופ רערעל סלַא הליחתכל ,טייקיט

 שידיי ףיוא ןטַארעפער עכיײרלָאצ טימ ןטָארטעגפיוא ;ןזעוו-לוש ןצנַאג ןופ רעטייל

 ,דנַאברַאפ-רערעל ,עירָאטײדױא-רעטעברַא ,ןיײרַאפ-טַארעטיל ןיא שיאערבעה ןוא

 -עטיל ןופ גנוטלַאװרַאפ ןופ דילגטימ .בולק-רעדניק ןוא בולק-טנגוי --תירבע-תירב

 זיא ,תודחאתה-ןויצ-ילעופ ןופ גנוטייל רעד ןופ ,"ךאד; ןשיטסינויִצ ןופ ,ןיירַאפ-ןטַאר

 ָאטעג ןופ ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג ןופ ןרוגיפ עלַארטנעצ יד ןופ רענייא ןעוועג רע

 .טרפב טייקיטעט רעשיטסינויצ רעד ןופ ןוא ללכב

 רעד וצ ?יחצנה ידוהיהפ סיקסניּפ דוד טצעזרעביא סטָאה ןַאמטנעמיד לארשי

 המשנ יד ןעװעג זיא רע ןכלעוו ןופ ,רעטַאעט-ָאטעג ןשיאערבעה ןופ גנוריפפיוא

 -וקַאב טָאה רע עכלעוו רַאפ "רעשה דע; עלעווָאנ עשיאערבעה ַא ןבירשעגנָא .היח

 עכלעוו רַאפ ,שידיי ףיוא ןבעל-ָאטעג ןופ עמַארד ַא ךיוא יו ,עימערּפ-ָאטעג יד ןעמ

 ַא ָאטעג ןיא ןביושעג .ןיירַאפ-ןטַארעטיל ןכרוד ןרָאװעג טרימערּפ רעדיוו זיא רע

 טײקיטעט-רוטלוק רעד ףיוא רקיעב ךיז קידנלעטשּפָא ,שיאערבעה ףיוא ךוב-גָאט

 .ָאטעג ןופ

 טרָאד .אגאאלק רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא דנַאלטסע ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד

 אגאאלק ןיא ןעמוקעגמוא .ןבעל-רעגַאל ןופ ךוב-גָאט ַא ןבירשעג רעדיװ רע טָאה

 ,1944 רעבמעטּפעס 19 הטיחש רעד ןופ גָאט ןיא
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 יי יי ר א רעיא טי ייד יש
 0 : טא : :

, 

 ...ענליוו אטעג ןיא קילאיב .נ .ח ןעמוקעג זיא 8
 םיא ןבָאה עטשרע יד ןוא ענליו ָאטעג ןיא קילַאיב .נ .ח ןעמוקעג זיא...

 : ...רעדניק יד ןעזרער

 .ןעמונעגפיוא רעצרעה עשרעדניק יד םיא ןבָאה סע ןוא

 ַא .ע ד ַא ט ס ןימ ַא יװ בױהנָא ןיא ןעעזעגסיוא טָאה ָאטעג רעד ןוא

 ,ענעפלָאהַאבמוא .ךעלסעג עגנע רָאֹּפ ַא ןיא עטקירדעגפיונוצ ןוא ענעבירטעגפיונוצ

 ןיא עדַא:ס ַא .סנטָאש-ןשטנעמ עקידנעעזסיוארָאפ טיוט םעד ,עקידנבעל קערש ןיא

 רעד רַאפ ןעק םַאל ןייא ןעוו ,רעגַאב-ןבעל ןדליוו ןיא קיטייצכיילג ןוא שואי ןפיט

 ...היח עקידנקוצ ַא ןרעוו רערעדנַא

 ןלַאקָאל עבורח ןיא ןוא ןלוש עטשרע יד ןענַאטשטנַא ןענעז ָאטעג ןיא זַא ןוא

 ַא ךָאד זיא ןעמ זַא ,טריּפשרעד ןעמ טָאה ,גנַאזעג"רעדניק ַא טרעהרעד ךיז טָאה

 .ה ח ּפ ש מ

 .ןעניאור ףיוא זַא ,ןייז סע לָאז ןוא --- ןדָאהַארַאק רעדניק ןצנַאט סע זַא ןוא

 ןפלעה רימָאל ָאט .סרעטסעוװװש ןוא רעדירב ,עמַאמ ןוא עטַאט ךָאד רימ ןענעז --

 ןעגניז ןפלעהטימ רימָאל ,םותי ןקידנצנַאט ןרַאפ עדנַאלריג ַא ןֹוא טייווק ַא ןכַאמ

 ױזַא טריפעג ןטכענ !:שרע ןעמ טָאה ןטַאט ןייז סָאװ ,םעד רַאפ ,"עגנוי ןענעז רימ;

 טהדקצ רעד וצ-ג בי

 ןוא -- סע זיא ױזַא .ןייטש רעקידנגייווש ַא יו ָאטעג רעד תישארב ןעוועג זיא

 ןוא .גנונעפָאה ןָא ןוא --- ןייוועג ןָא ...ךיא ןגרָאמ ןוא --- וד ןטכענ .ןייז סע זומ ױזַא

 טינרָאג ןעק'מ --- וד ןוא ,ךיא ןוא ! רעכיג סָאװ ןעשעג לָאז -- ןעשעג ףרַאד סָאװ

 וטסַאה ! םוהת ןצרַאװש ןייד זיא -- -- לרוג רעדנילב זנוא ריפ ָאט .ןרעדנע

 ןעמענוצ וטסעװ ...דובכ ןָא רימ ןענעז -- דובכ-ןשטנעמ םעד זנוא ןופ ןעמונעגוצ

 ענעוטעגנָא ןיא ,טכַאנ ךָאנ טכַאנ -- םעד ףיוא רימ וטראו -- ןבעל סָאד ךיוא

 רעקידנגייװש רעצרַאװש ַא .גנונעפָאה ןָא ןוא טסעטָארּפ ןָא ,ןייוועג ןָא ...ןכַאז

 ,..ןייטש

 .ענליוו ָאטעג ןיא גנורעייפ-רעדניק עטשרע יד ןעמוקעג זיא

 :עטרעהעג טינ גנַאל ןיוש ,רעטרעוו ךיז ןרעה ליומ סדניק ַא ןופ ןוא

 ןצרַאוװש םעד וצ ,םי םוצ ,סערַאמכ יו ,ךימ טיציס..

 ! רעדירב עטנלע עניימ ,ךייא וצ רעפיט

 ..ןענייוו רימ ךיז טסולג; רעצרעה ןרעה סע ןוא .לַאז ןיא ליטש זיא'ס ןוא

 : ןגיוא ענעשָאלרַאפ ןיא ןדנוצעגנָא טרעוו סקיליײה סעּפע ןוא

 ! ןרערט ערעייא ךיז ןלָאז ןגָאלשכרוד

 -- ןרעוו לָאז רעגניר

 ! ןרעװ לָאז רעיירפ ןוא :

 ןוא עמַאמ ןוא עטַאט ,לַאז רעד טנייו סע ןוא .ךרוד ךיז ןגָאלש ןרערט יד ןוא

 .רערעל ןוא דניק

  .ןייוועג קילייה ַא טנייוו ןייטש רעד

 םיטש ַא טרענוד ענעצס רעד ןופ ןוא .רעיירפ ןוא רעגנירג טרעװ סע ןוא

 : ןוחטב טימ לופ זיא סָאװ ,דניק ַא ןופ

 ןטייצ ערעטצניפ יד ןלעוו ןייגרעביא
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 טנױל ? ןעמוק לָאמַא ךָאנ סע ןעק ? ןטייצ ערעטצניפ יד ןלעװ ןײגרעבירַא

 ? ןפָאה וצ ךָאנ

 ןיא טָאה סָאװ ,עגַארּפ ַא טימ ,שודיח טימ רעביא ךיז ןקוק גיוא וצ גיוא ןוא

 ףטייצ ערעטצניפ יד ןלעװ ןײגרעבירַא :רעפטנע םעד ןיוש ךיז

 -- טרָאװ ןייד ןטסיירט זנוא לָאז ,האובנ גָאז ,םותי-ָאטעג וד ,דניק ךיילב וד

 סערַאמכ עקיטנייה ןופ רדז ַא רַאפ א

 ,"תירהנ לע; רעיִיַנ ַא ןביילברַאפ ךייא טעוו

 -- -- -=- ןרעקרעביא דרע ןוא למיה טעו רע סָאװ

 ,ןרעוו רעד לָאז טשטנעבעג ןוא רעד זיא ךעלקילג

 ,ןרערט ערעייא ןקילייהרַאפ טעוו סָאװ

 .ןרערט עקירָאיטנזיוטייוצ ,עקילייה

 2 ן קי לבא י בי .ח ןעזרעד ןבָאה עלַא ןוא

 ,טריּפשרעד םיא טָאה ןעמ ןוא ..ָאטעג ןיא קילַאיב .נ .ח ןַאד ןעמוקעג זיא

 .טרָאװ ןייז ךיז ןיא טרעהרעד טָאה ןעמ ןוא

 ךָאד רימ ןענעז -- ןרערט עקירָאיטנזױט -- ןרערט ןוא ןדייל ערעזנוא ןענעז .

 ! ה ד ע ןַא רָאנ ,החּפשמ ַא רָאנ טינ ןוא עדַאטס ןייק טינ

 סע יוװ ,אנוש םעד סיעכהל וצ ףיוא ,ןבעל ןוא ןעיוב ָאטעג ןיא רימָאל :ָאט

 רעבָא -- טױט רעד ןעמוק | ג ר ָא מ געמ .טפַאשלעזעג ַא ,הדע ןַא טבעל

 ,רעטסעקרָא ןַא טימ ,טַארעפער ַא טימ ,לוש ַא טימ ןבעל רימ ןלעװ ט נ ײ ה

 ןעמ טעװ עקַאט רשפא ןוא) ןטַאטשרַאװ-ְךַאפ טימ ,ןטלַאטשנַא-סטייהטנוזעג טימ

 טימ יירפ רעד ףיוא סױרַא) ָאטעג ןופ ןעמ טעװ ,ןטייצ ערעסעב וצ ןבעלרעד ךָאנ

 .(ךַאפ םעד טימ ןוא טלַאטשנַא ןטימ ,לוש רעד

 .ה מ ח נג ןופ טרָאװ סקילַאיב .נ .ח ָאטעג ןיא טכַארבעג רעדניק יד ןבָאה

 יה מ ק נ וצ ףור ןייז טכַארבעג טנגוי יד טָאה

 .דימ עיפוי קדצ שי םאו

 -- ָאד זיא טייקיטכערעג ביוא ןוא

 ןטמוק סָאד לָאז טציא ןיוש

 ,טוט םוצ ןייג ױזַא ןעמ ףרַאד יצ : עגַארפ יד ןפרָאװעג טנגוי יד טָאה'ס ןוא

 ? ןייג ױזַא ןעמ לָאז יצ ןוא -- -- -- ? ןעגנַאגעג טנייה זיב זיא ןעמ יו

 -- -- -- םתמ המל ונעדי אל

 !? םתמ המ לעו ימ לעו

 ןברָאטשעג טנעז ריא סָאװרַאפ טינ ןסייוו רימ

 .ןברָאטשעג טנעז ריא סָאװ בילוצ ןוא ןעמעוו בילוצ ןוא

 עשירַארעטיל טכַאמעג ןעמ טָאה ,} פ ָא ןדער טנעקעג טינ טָאה ןעמ זַא ןוא

 -רעוו יד טימ -- "םעזה יריש; טימ טדערעג ָאטעג םוצ טָאה ןעמ ןוא ןעגנורעייפ

 : טָאטש-הטיחש סקילַאיב .נ .ח ןופ רעט

 סנובלע ?תא :עבתיו -- ףורגא אנ ומירי

 ..ןביוהפיוא ייז ןלָאז קַאלוק ַא

 .ןובשח ַא ןרעדָאפ עדווירק רעד רַאפ ןוא

 סָאטעג יד ןיא דנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד ןעוו ,געט ןעמוקעג ןענעז סע ןוא

 ..ןובשח םעד טרעדָאפעג טָאה
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 י) איד: ריר ביי יי חי . ר. טיי * עי

 ...טגניז אטעג רעד ןצוו 9
 ןיא ןבָאה רימ .ןעוועג טינ ָאטעג ןיא טסיב וד סָאװ ,וד ,טינ זנוא קידלושַאב

 ןעגנוזעג ןוא ךיז ןטלַאהַאב ,ןעגנוזעג ןוא טנייוועג ןבָאה רימ -- .ןעגנוזעג ָאטעג

 .ןעגנוזעג ןוא טפָאהעג ,ןעגנוזעג ןוא טעברַאעג

 -ַאּפַאטסעג יד ןבָאה ,רַאנָאּפ ןייק טריפעג טָאה ןעמ ןעוו ,גָאט ַא ןעוועג זיא'ס ןוא

 טינ ייז ןדיי יד ןבָאה -- ןעגניז ןוא ןעלדיפ ףיוא ןליּפש ןדיי יד ןסייהעג טייל

 טױט םוצ ןעגנַאגעג ייז ןענעז ..זנוא וצ טרעהעג גנַאג רעטצעל רעד :טגלָאפעג

 ןוא "לַאנָאיצַאנרעטניא;} = ןוא "הוקתה; ןעגנוזעג ןוא רַאנָאּפ ןייק געוו ןפיוא

 .גנַאזעג טימ ןבעל רעייז טנגעזעג

 ..זנוא וצ טרעהעג גנַאזעג רעטצעל רעד

 םוצ הדע ןַא טריפעג טָאה ןעמ ןעוו : טלייצרעד ןבָאה רַאנָאּפ ןופ עטעװעטַארעג ןוא

 ,ומחנ :ןעגנוזעג ןוא טנַאה רעד ןיא הרות רפס ַא טימ בד ַא ןעגנַאגעג זיא ,טיוט

 יד ןבָאה -- ןעגנוזעג תורוד טָאה ןעמ סָאװ ,ןוגינ-טסיירט םענעי טימ ,ימע ומחנ

 רע זיא ,טקינייּפרַאפ סעקייגַאנ טימ ןוא ּפָאק ןייז ןטלָאּפשעג סעבלָאק טימ ןשטייד

 ,דיל-טסיירט ןייז קידנעגניז ,געוו ןפיוא טיוט ןלַאפעג

 ..זנא וצ טרעהעג גנַאזעג רעטצעל רעד

 ןעגנוזעג טנגוי יד טָאה ,גנוגעווַאב-רענַאזיטרַאּפ יד ןענַאטשטנַא זיא סע זַא ןוא

 לארשי תוצופתב טציא ןעייג רעדיל ערעייז ןוא דנַאטשרעדיװ ןופ רעדיל ,רעדיל עיינ

 ,ָאטינ גנַאל ןיוש ןענעז דנַאטשרעדיװ ןופ ןשטנעמ יד ןופ ךס ַא .בושי וצ בושי ןופ

 ..זנוע וצ טרעהעג גנַאזעג רעטצעל רעיײז רעבָא

 ענליוו ןנעו רעדיל

 ץלַא ךיז ןבָאה ןעגנוריפּסױרַא-טיוט יד ןוא ,ָאטעג ןיא ןײרַא זיא ןעמ ןעוו

 ' :קנַאדעג ןופ טשרעהַאב ןעוועג ןיוש עלַא ןענעז ,טרעמרַאפ

 ,ענליוו ןיא בושי רעשידיי רעניילק ַא ןביילברעביא לָאמַא ךָאנ ןעק רשפא

 .םוא טמוק ,רעטנוא טייג אטילד םילשורי רעבָא

 םאו ריע רעקיזָאד רעד וצ טקעוװעגפיוא טּפַאשקנעב עפיט טלָאמעד ךיז טָאה

 -ןוא יד טָאה ,עטכישעג עשידיי לטיּפַאק ןקידנדניוװשרַאפ ןקיזָאד םעד וצ ,לארשיב

 .געט עטצעל עריא ןעגנוזַאב ןײלַא ךיז טָאטש עשידיי עקידנעייגרפט

 רעדיל סרעטכיד ערעדנַא ןוא סרואינש ןמלז ,סניזייר םהרבא ןעגנוזעג ןעמ טָאה

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא סע זַא ,טרעגריבעגנייא ױײזַא ךיז טָאה דיל ןייא .ענליוו ןגעוו

 ,"ענליוו ,ענליווא טסייה דיל סָאד .ָאטעג רענליו ןופ ןעמיה-עיגעלע ןימ ַא ןיא

 .יקצענַאשלָא .א ןופ קיזומ ,ןָאזפלָאװ .ל .וו ןופ ,עקירעמַא ןיא טסַאפרַאפ

 : ךיז ןָאמרעד ךיא עכלעוו ,ןזרעפ עכעלטע ןענעז טָא ןוַא

 ,תומימת ןוא טסייג ןופ טָאמש ,ענליוו
 -- טבַארטרַאפ ךעלשידיי ,ענליוו
 תודוס מימ לופ ןעלמרומ סע ואוו
 .טכַאל רעד ךרוד תוליפת עליטש

 ,טָאטשטּפיוה רעזנוא ,ענליוו ,ענליוו
 -- רֶעגַאב ןוא טפַאשקנעב רעזנוא
 ןעטַאנ ןייד סיורַא טפוו סע טפָא יוו ,ךָא
 .רערש ַא סיורַא גיוא ןיימ ןופ
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 ןכייט רענליוו ,רָעלסעג רענליוו

 .לָאט ןוא גרַאב ,ךעלדלעוו רענליוו
 ךיו טקנעב סעּפע ,טעיָאנ .םעּפע
 .לָאמַא ןופ ןטייצ יד ךָאנ

 טָאטשטּפיוה רעונוא ענליוו ,ענליוו

 -- .רעגַאב ןוא טפַאשקנעב רעזנוא
 ןעמָאנ ןייד טפור סע טפָא יוװ ,ךָא
 .רערט ַא סיורַא גיוא ןיימ ןופ

 טפַאשקנעב יד ןעגניז וצ טרעהעגפיוא טנגוי לייט רעסיוועג ַא טָאה רעטעּפש ןוא

 יו ייס רימ ןלעװ ,ןבעל םייב ןביילב ןלעװ רימ ביוא ,טגָאזעג ןבָאה ייז .ענליוו וצ

 טריפעג זנוא טָאה ןעמ יװ ,ןענָאמרעד ץלַא זנוא טעװ ָאד .ענליוו ןופ ןײגקעװַא ייס

 ענליוו וצ טֿפַאשקנעב עדעי ךיז ןופ ןסײרסױרַא סנטייצַאב רימָאל ָאט .טיוט םוצ

 : ...לָאמַא ןופ

 רעדיפניװ

 ןעיורפ .רעדיל-גיוו ןענַאטשטנַא ןענעז ,סָאטעג ערעדנַא ןיא יו ,ענליװ-ָאטעג ןיא

 ןריולרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ ןוא .רעדיל יד קידנעגניז רעדניק ערעייז ןגיוורַאפ ןגעלפ

 יד ןופ ענייא .רעיורט רעייז ןעגניזרַאפ רעדיל יד טימ ןגעלפ ,רעדניק ערעייז

 -ומ) יקסניגרעשטַאק .ש ןופ ("רַאנָאּפ,;) "רעליטש ,רעליטש; ןעוועג זיא רעדיל-גיוו

 ,(יקסיװָאקלָאװ סקעלַא ןופ קיז

 (רַאנָאפ ןופ דיל-גיוװ רעליטש ,רעליטש

 ,ָאד ןסקַאוו םירבק -- ןגיוווש רימָאל ,רעלוטש ,רעליטש
 אלב וצ ייז ןענירג םיאנוש יד טצנַאלפרַאפ ייז ןבָאה'ס
 ,קירוצ געוו ןיוק טריפ'ס ,וצ ראנאפ וצ ןגעוו ןריפ'ס
 .קֹולג סָאד םיא טימ ןוא -- ןדנואוושרַאפ ואוו עטַאט רעד זיא

 ןייוועג ןייק טיִנ טפלעה'ס ,רצוא טינ ןייוװ ,סניימ דניק ,רעליטש
 .ןייטשרַאפ טינ יוװ ייס קילגמוא רעזנוא םיאנוש ןלעוו'ס

 ,ןעמווצ טעכיוא תוסיפת ןבָאה'ס ,םומי טעכיוא סעגערב ןּבָאה'ס

 .ןווש לציפ ןייק --- ןייּפ רעזנוא וצ רָאנ

, 

 ,טכַארבעג טסבראה ריד ןוא ,ןעמוקעג דנַאל ןפיוא גנולירפ
 ,טכַאנ יד רָאנ םעז זנוא -- ןעמולב ןופ םי ןיא נָאמ ךיז טגיװ
 רעצ רעד זנוא ןיא טילב -- ןעמאטש ףיוא טסבראה רעד ךיז טקידלאג
 .ראנאפ ןייק טייג דנוק'ס -- עמַאמ ַא עטמותורַאפ טציז

 ןיוּפ ןיא טגָאיעג ףיט -- עטדימשעג ַא עיליוו יד רָאנ
 -- ןירַא םי ןיא טציא ,עטיל ךרוד זייא סעירק ןגָאי'ס
 ןעייו ןטכיול רעטצניפ רעד ןופ -- ןענורעצ טינ ךשוח רעד טעוו'ס
 .דניק ןייד טפור ךיד --- דניוושעג םוק רעטייר

 ,םורַא טשרעה רעיורט ןלַאװק ןלעווק'ס רעליטש ,רעליטש

 .םוטש רימ ןזומ ןייז ןלַאפ טינ טעוװו העיוט סָאד זיב
 טַארַאפ זנוא רַאֿפ טציא לכיימש ןייד ויא'ס ,סניימ דניק טינ ןייװ
 .טַאלב ַא טסבראז ןיא יוװ אנוש רעד לָאז גנילירפ םעד ןעז

 ,ףָאה ןוא ייז קיאור ,ןסילפ/ קיאור עיליוו יד לָאז
 ףָאלש סנוימ דנוק עשז-םָאלש ,עטַאט רעד טמוק טייהיירפ רעד טימ
 עטגייוװצרַאפ ןירג רעטעלב יד יװ ,עטיינַאב ַא עיליװ יד יװ
 .טכיזעג ןייד ףיוא --- טכיל-טייהיורפ ןיוש טכייל
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 סעיגעלע

 ןעגנוריפסיורַא-טיוט יד ןגעוו ןוא ןבעל ןקידנעייגרעטנוא ןגעוו רעדיל-רעיורט

 זיא ױזַא .םירבחמ עטנַאקַאבמוא יד ןוא רעטכידיָאטעג יד ךרוד ןענַאטשטנַא ןענעז

 עז) ?רעױט-ָאטעג םייב , דיל-רעיורט סָאד טייק ןוא דניק ךרוד ןרָאװעג ןעגנוזעג

 ("ןענייש עלעג יד ןופ געט יד ןיא; : לטיּפַאק
 ?דכוק ןייד וו ,וורֿפ ןייד נו

 ?שםנוזעג עצנַאג סָאד ווו

 טסייוו טינ ןוא ,טסייג וד ןעוו
 ?סָאוװרַאפ ןוא ןיהַא וו

 תעשב ,רַאנָאּפ ןייק טנגוי עטרַאנרַאפ יד ןעגנוזַאב ָאטעג רעד ךיוא טָאה ױזַא

 ?לעפַאב רעיינ ַא ענליוו ןיא זיא סױרַא עיגעלע רעד ןיא ענווָאק ןייק העיסנ רעד

 ,(?רַאנָאּפ-ענווָאק עיצקַא; : לטיּפַאק עז)

 זיא ָאטעג וצ ָאטעג ןופ םיחילש יד ךרוד אמתסמ ,ןגעוו עטנַאקַאבמוא ךרוד

 : קיטריבעג השמ רעטכיד-סקלָאפ ןופ ָאטעג רעװָאקָארק ןופ לדיל סָאד ןעגנַאגרעד
 : .?טנערב סע ,ןדיי טנערב סעע

 ,םנערב סע ,ןדיו טנערב סע
 טמנערב ךעבענ לטעטש םערָא רעזנוא יוא
 ןוזגרי טימ ןטניוװ עזייב
 ןוָאלבעצ ןוא ןכערב ,ןפייר

 ו ןעמַאלפ עדליוו יד ךָאנ רעקרַאטש
 .טנערב ןיוש םורַא ץלַא

 וצ יוזַא טקוק ןוא טייטש ריא ןוא
 םמנעה עטגעלרַאפ טימ

 וצ יווַא טקוק ןוא טייטש ריא ןוא
 .טנערב למעטש רעזנוא יו

 טמנערב סע ,ןְדיי טנערב סע
 ,טנערב למעמש םערָא רעזנוא יוא

 ןעגנוצ-רעייפ יד ןיוש ןבָאה'ס

 -- ןעגנולשעגנויא לטעטש עצנַאג'ס
 ,ןעודוה ןטניוו עזייב וד ןוא
 .טנערב ןיוש םורַא ץלַא

 : וצ יוזַא טקוק ןוא טייטש ריא ןוא
 -- טנעה עטגיילרַאפ טימ

 וצ יווַא טקוק ןוא טייטש ריא ןוא
 .טנערב לטעטש רעזונוא יוװ

 -- טנערב סע ,ןדיי טנערב סע
 ,טנעמָאמ רעד ןעמוק הלילח ןעק סע
 ,ןעמַאווצ זנוא םימ לטעטש עצנַאג סָאד זַא
 ,ןעמַאלפ ןיא ,שא ןיא קעװַא לָאז
 / טכַאלש ַא ךָאנ יװ ןלעוו ןביילב

 ֶו ׂ .טנעוו עטסוּפ עצרַאוװש רָאנ
 וצ יוזַא טָא רעדירב טינ טקוק
 טםנעה עטגוולרַאפ טימ

 רעייֿפ סָאד טשעל ,רעדירב טינ טקוק

 .טנערב למעמש רעזנוא לייוו
 : -- טנערב סע ,ןדיֹו טנערב ּפע

 ,טדנעוועג ןיילַא ךייא ןיא רָאנ זיא ףליה יד
 ,רעייט ךייא זיא לטעטש סָאד ביוא
 ,רעייפ סָאד טשעל ןוא םולכ יד םמענ

 ,םולב ןגייא רעייא טימ טשעל
 א .טנעק סָאד ריא זַא טזייװַאב
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 ךיז יוזַא טָא רעדירב טינ טייטש
 טנעה עטגיילרַאפ טימ

 רעייפ סָאד טשעל ,רעדירב טינ טיוטש
 .טנערב לטעטש רעונוא

 ,ןסעגרַאפ ןעמ ןעק יצ, :(?סניקסעּפָא) ןזעוועג ךיֹוא זיא עיגעלע עליטש ַא

 ,רעטיול ןטכענ ןעווע; ףלמיה רעד ויא סָאוװרַאפ

 ,סַאג ערע טניושעג מָאה דיירפ ןופ

 ,עטיור עקיטכיל ַאזַא ,ןוז יד סָאװרַאפ

 ?סעכ ןיא ןוא וייב טנייה טערומכרַאפ

 ,לסעג סָאד ןוא ויוה סָאד ,למיה רעד טנייה טנייוװ סע

 ,טייהרעליטש ץרַאה סָאד טניוה טנייװ סע

 ,ןסעגרַאפ ןעמ ןעק ווװ ,ןסעגרַאפ ןעמ ןעק יצ

 -= -=- .=?דיירפ ןופ ןהעש ענעגנַאנראפ

 ,ןגרָאז עניוד פעגראפ ,ןרערט ענייד סיוא שיוו

 יאדכ טינ זיא ןרעיורט וצ

 ,ןגרָאמ זַא ןיוש ןייז ןעק ,ןגרָאמ זַא ןיוש ןייז ןעק'ס
 ןיונ סָאד ףיוא ןוז יד ןעניישפיוא לָאז

 עביל ןוא טּפַאשקנעב ןופ רעדיל

 -ץלָאה ןופ רעצעלק יד ףיוא ןביילקפיונוצ ךיז טנגוי יד טגעלפ ןטנװָא יד ןיא

 רעד ךָאנ טפַאשקנעב ןופ רעדיל ןעגניז ןוא רעביטש עגנע יד ןיא רעדָא ץַאלּפ

 .ָאטעג ןיא טינ טעז ןעמ ןכלעוו ,גנילירפ ןכָאנ ,םייה רעקילָאמַא

 :רעטרעוו יד טימ ןביוהעגנָא די טָאה ןייטשדלעפ חמצ ר"ד ןופ דיל-סגנילירפ ַא
 ,ןרעיומ יד ןופ ךיא רעה סָאװ

 ..ןרעיוא יד ןיא ךימ טגנילק סע

 ,לדיימ סָאד ןעגנוזעג טָאה ,יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןופ דיל-סגנילירפ ַא ןיא

 : ןטסביל םענעריולרַאפ ריא ןסעגרַאפ טשינ ןעק סָאװ
 גנילירפ רעד רָאו-ווה זיא'ס
 ,ןעמוקעגנַא ורפ רָאג

 .ריד ךַאנ טפַאשקנעב ךיז טָאה טילבעצ
 ,רעטציא יװ ךיד עז ךיא
 - --ןעמולב טימ ןדַאלאב

 .רימ וצ ומסייג רעקנדַיוהפ ַא

 ןסָאגרַאפ טָאה ןוו יד

 ,ןלַארטש טימ ןמרַאג םעי
 .ןירג ןיא ךיו דרע יד טָאה טצָארּפשעצ

 רעטסביל ןיימ ,רעיירט ןיימ
 -- ןלַאפרַאפ וטסיב ואוו

 .ןיז ןיימ ןופ סיורַא טינ טסיוג וד

 ןעגנוזעג ןגעלפ ,םױב-ָאטעג ןקיצנייא םורַא ןעגנוריצַאּפש-טנוװָא יד ףיוא ןיא

 -מוא ןופ רעדָא ,סיװער-ָאטעג יד ןופ ןסנַאמָאר ןוא רעדיל-עביל עטמולחרַאפ ןרעוו

 ,םירבחמ עטנַאקַאב

 טָאה ָאטעג רעצנַאג רעד סָאװ ,לַאטנזָאר .ל ןופ רעדיל עטסדנריר יד ןופ ענייא

 סעכלעוו ,"םייה ןיימ ןעז לָאמניײא ךָאנ ליוו ךיא; דיל סָאד ןעוועג זיא ,ןעגנוזעג

 ךיל סָאד .ָאטעג רענליוו ןיא עטלגָאװרַאפ-םיטילּפ יד ןופ רעצ םעד ןעגנוזַאב טָאה

 ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג ,ָאטעג וצ ָאטעג ןופ רעבירַא זיא

 ןרָאװעג סואימ ןיוש זיא סע ןעמעוו ,טכַאמרעװ רעד ןופ סרענלעז עשטייד ןוא ---

 ןייא ךָאנ ליוו ךיא; דיל עשידיי סָאד ןעגניזכָאנ םייהעג ןיא ןגעלפ ,דָאב-טולב סָאד

 ."םייה ןיימ ןעז לָאמ
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 יא 1 0 ראט טא טא יא

 םייה ןיימ ןעז לָאמנַײא ךָאנ ליוו ךיא

 ,גנוו טסיב שטנעמ ןעוו
 -- גנואווש ןייד סיורג זיא

 2 ,קולג ךָאנ ךיז וטסגָאי ןַאד
 : ,טסענ ןייד ,םייה ןיוד טסעגרַאפ ,טזָאלרַאפ
 . .קירוצ טינ טמוק טייצ וד
 ,ןָא ריד טּפַאלק רעטלע רעד ןעוו ןוא

 ,ןאמרעד ַא ךָאד ךיו וטסוט ןאד
 ןָאמעגּפָא ךיז ריד ןופ טָאה קילג'ס

 .ןעועגמורַא טינ ךיו ,ןעשעג זיא'ס ווו = טסטכַארט וד

 ןעוועג דניק ַא ןוולַא ךוא ןיב גנַאל ו

 םייה 2 ןעז לָאמנייא ךָאנ ליוו ךיא
 .ןעוועג יוו ךָאנ ץלַא טרָאד ויא יצ

 ,םיוב רעד ָאד טָא ,ךייט רעד ָאד טָא
 ,םיוק ךיז טלַאה סָאו ,ךַאד רעד' ָאד טָא
 .םייהַא ליוװו ךיא

 ,קנַאב ַא ןוא לשיט ַא ,טנעוװ רויפ
 ,גנַאל טשינ ךיא בָאה טכַארברַאפ ָאד טָא

 .דיל-טנגוי ןיימ ,םיורט ןיימ ךיא בָאה טבעוועג ָאד טָא
 -= םווה טננוי ןיימ
 .םיהַא ליוו ךיא

 וירפ וָאלגרָאז יװ

 ,ויברַאפ שטנעמ טסייג
 ,רעלק ןוא ייברעד וימש ךיא

 ,שימ ןייד ,םייה ןייד סיוועג טסָאה וד
 .רעמ .טשינ טוורב .ןקורמ ןייד
 'ו ,טרעוורַאפ רימ ןעמ טָאה םייה ןייֿפ
 ' ,טרעטשעצ רימ ןעמ טָאה םייה ןיימ
 ,טרעשַאב טשינ ןיוש קולג סָאד זיא רימ
 -= דנַאל ןיא םוא רעדנַאו ךיא

 םַאז וצ טינ לָאמנייק ןיב

 1 .טַאהעג םייה םערַא ןיימ שטָאכ טלָאװ ךיא ןעוו
 ..ןעז לָאמנווא ךַאנ ליװ ךיא

 רעוו טגניז רעה ךיא
 -- שיורעג ןקיטכַאנ ןיא
 : .סיוׂש ריא ןיא עמַאמ ןיומ ךימ טגיוװ סָאד
 'ׂ ,ןח ליפיוו טפַאשביל לופיוו הא

 ,םייה סעמַאמ םערָא ןַא טגָאמרַאפ'ס
 ,ןיימש ןופ יצ רעטערב ןופ ןייז געמ'ס
 .םויל ןופ יצ לניצ ןופ ןיוו געמ'ס

 םייה םעֶרַא ןוומ

 ן .םייהַא ליוװ ךיא
 | .-ןעז לָאמניוא ךָאנ לו .ךיא

 רעדיל-סגנונעפָאה

 ןביולג טלָאװעג ןוא טסיײרטעג ךיז םלוע רעד טָאה ןטיצ עטסרעוװש יד ןיא

 ןיא רעדיל עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ ענייא עקַאט זיא .גנוטער רעקידמעצולּפ ַא ןיא
 :ןעוװעג ָאטעג

 ,סנ ַא ןעשעג א רשפא

 ,סנ א ןעשעג עוו רשפא

 - = ךנאו טינ-ןַאק 1 ,ןדיי תמא

 ןגָארטוצכרוד לקעּפ סָאד רעווש זיא'ס

 .(אריורב לאירתְּכ ןופ רצטרשו) -- -- -- ?סנ ַא ןעטצג טצוװ רשטפא רָאנ
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 :לדיל ערעלוּפָאּפ ַא ןעוועג זיִא'ס ןוא
 ןסיוו טינ רָאג ןעק ןעֿמ
 .(אדיורב לאורתכ) .ןסיש םעזעב ַא ןעק טיװ טָאג זַא

 :דיל סָאד ייז ןשיװצ ."ךיז טלַאה השמ, רעדיל עירעס עצנַאג ַא ןעוועג זיא'ס ןוא

 עצרַאװש ,עיורג ןטייצסנבעל ןיא
 ,דרע רעד רָאג ףיוא טשרעה םרוטש ןעוו
 ,ןרערט ןסיגרַאפ סָאד טינ טפלעה
 .טְרעשַאב זיא'ס :ןגָאלק טינ טפלעה
 רעדילג עצנַאג סיוא טסייר סָאװ טניוו ַא זיא'ס
 ןייבעג ןיא טעָאנ סָאװ ,טניוו ַא זיא'ס

 ,רעדיוו ןיוטשפיוא ןלעוו ןוא ךיז ןניוב רימ
 !ןייג רעטייו ןלעוװו רימ ןוא

 ,ןגרָאמ ןרעסעב םוצ ןענַאּפש רומ
 ,געט ערעדנַא וצ ןעיוג רימ
 ןגרָאברַאּפ ךָאנ דיירפ יד זיא שטָאכ ןוא
 געוו רעזנוא סיורָאפ ךיז טיצ ךָאד
 ,ןטייוו ןופ טלכיימש סע

 ,עטוינַאב א טלעוו ַא
 ,טמולבעצ ןוא טילבעצ ,טרעביוצעצ
 ,רעביולג יב ןענעז רוס

 ,רעביוצ םעד א טָא ןיא
 ןטמיק רע ,רעכיז ףיוא ןסייוו) רימ

 טלַאה השמ; :רעיודסיוא ןלַאמיסקַאמ וצ ןפורעג טָאה "ךיז טלַאה השמ,, יווער יד

 *..סױרַא ףרַאד ןעמ :קנערעג לייוו ,סיוא טינ ךיז שטילג ! סיוא

 : עטיל ןיא ָאטעג ַא ןופ טכַארבעג ,ךעלנײשרַאװ ,דיל ַא ןוא

 ,טלפייווצרַאפ טינ םייז ךעלעדיו
 ,םכַאװַאב גנערטש יוזַא ךייא םריפ ןעמ סָאװ
 רעטצניפ זנוא רַאפ ןייז טעװ קיביוא טינ ןוא
 -- -= -- טכַאנ זנוא ןרַאפ ןייז םעוו קיבויא ינ ןוא

 ןבעליַאטעג ןופ רעדיל

 ןופ ערעדנַא ןבעל עכעלגעט:גָאט סָאד ןעגנוזַאב ןבָאה רעדיל עייר עצנַאג ַא

 -ײב-ָאטעג; ןעוועג זיא דיל ַאזַא .ָאטעג רענוװָאק ןופ קימַאטשּפָא ןעוועג ןענעז ייז

 :"יקשטילבוב,, ןוגינ ןפיוא ןעגנוזעג ,"ךעלעג

 ? ךעלעגיוא יוו עניילק ,ךעלעגייב-ַאטעג טפיוק
 .מעז ריא יוװ ָאד ,ךעלעגיוא עטשטעווקעצ
 ,עלעגייט ןצרַאװש ןופ ,עלעגייב ַא קרַאמ ַא
 .םעטומָאק ןופ עלעדיימ םעד ייב טפיוק

 -עגניירַא רשפא) סרעפיוקרַאפ-ןסַאג ןופ דיל ַא ןרעװ ןעגנוזעג רעייז טגעלפ'ס

 :(עשרַאוװ ןופ ךיז טעבנג

 ,ןרַאװלוב ןוא -ןרעווקס סמענעי רַאפ
 ,לַאטרַאוװװק ַאזַא ריד רַאֿפ
 ,ןרַאנ ץלַא ךיד רענעי לָאז סָאװ רַאפ
 .לַאװקנרערט רעד ריד רַאפ ,סָאװרַאפ

 :?טערב ןפיוא טפירשפווא יד טסייה סָאװ
 ?ןויג רעטייוו םינ סָאװרַאפ
 לטעב ןיומ ,םייה ןיימ רימ רַאפ טרעוורָאפ
 .ןייטש יו טרַאה רעגעלעג ןיימ ןוא

 ןייז יוזַא סע ףרַאד יצ
 ?ןייז יווַא סע וומ -יצ
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 טרעשַאב קילג סָאד םענייא רַאפ זיא .וצ
 ?טרעוורַאפ ץלַא ןטיוווצ ַא רַאפ ןוא

 טלעטשעגניוא סָאד טָאה רעוו
 ?טלעוו יד ןייז לָאז יוזַא
 ןיימ ץרַאה סָאד טקעוװ ס ןוא טגערפ'ס
 ןיִיז יוזַא סע ףרַאד יצ
 ?ןיוז יווַא סע זומ יצ

 ןופ טּפַאכעגנײרַא) דיל ַא ןעגניז טפָא ןעמ טגעלפ טעברַא רעד וצ קידנעייג

 ָאטעג רענווָאק
 ,סעדַאגירב עשידיי רימ
 -- סעטַאל ןיא טצוּפעגסיוא
 סיוא גָאט ןייא גָאמ ןרישרַאמ
 .סיוא קיטומ תורצ יד ןטלַאה ןוא

 רעדניק עטזָאלרָאװרַאּפ יד ןופ רעדיל

 ןופ .ךיוא יו ,"תודלי; ןוא "םידלי, טַאנרעטניא ןופ רעדניק עטזָאלרָאװרַאפ יד

 -רַאפ רעייז ןגעוו רעדיל עייר ַא ןפַאשעג ןבָאה "םידלי; עדַאגירב טרָאּפסנַארט רעד

 .ןבעל ןטזָאלרָאװ

 -רַאפ יד ןגעוו רעדיל ןפַאשעג ןבָאה אדיורב לאירתכ ןוא לַאטנעזָאר .ל ךיוא

 יד ןגעלפ רעדניק יד ,?טרָאּפסנַארט ןֹופ ןיב'כ, ןוא "קילארשי, : רעדניק עטזָאלרָאװ

 ןטנװָא עלַא ערעייז ףיוא ןעגניז רעדיל עקיזָאד

 קילארשי סייהיכ

 ,ןסָאריּפַאט עשז טפיוק ונ

 ,ןירַאכױס עשז טפיוק ונ
 טרעוו קיליב הרוחס טנוייה זיא ןרָאװעג

 ,ןשָארג ַא רַאפ ןבעל ַא
 -- םסנודרַאפ  ַא הטורּפ ַא
 .טרעהעג .ךָאד ריא טָאה רעלדנעה-ָאטעג ןֹופ

 קילארשי סייה'כ

 ָאטעג ןופ דניק סָאד ןיּב'כ

 ,קילארשי סייה'כ
 גנוי רעקיד'רקפה 'ַא

 ָאמענ-עלָאג ןבילברַאפ שטָאכ

 :גנוז ַא ןוא עשטשיווס ַא ךיא גנַאלרעד

 .ןגַארק ַא ןָא לטנַאמ ַא
 ר קַאז ַא ןוא םינותחת
 ְ ..ךיש יד רָאנ ןלעפ'ס -- ךיא בָאה ןשָאלַאק
 ןגַאװ רָאנ םעוו םע רעוו
 ךס ַא ווא ןכַאל וצ

 .ךיא ןיב רעוו ןזיווװַאב ךָאנ ךיא לעװ

 ...קולארשו סיויה'כ
 ןריובעג טָאה רימ טינ
 .סַאג עקידרקפה יד

 .דניק א ןעוועג ךיוא ןעמַאמ עטַאט ייב ןיב'כ
 ןרָאװעגנָא ןדייב ֿבָאה'כ
 סַאּפש ַא זיא סע טנוומ טונ
 .םניוו ַא דלעפ ןיא יוװ ןבילבעג טציא ןיב'כ

 ..קולארשי סייה'כ

 .טרָאּפסנַארט ןופ ןיכיכ

 טעילוהעצ ךיז םרוטש ַא טָאה םעלצולּפ
 ןיומש ַא יװ םַאזנווא ךיא ןיב ןבילבעג
 טעילוטעגוצ רימ ןבָאה ןשטנעמ עטוג רָאנ
 .ןייֵלַא טינ רעדיוו ןיוש ךיא ןיב טציא ןוא
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 טרַאּפסנַארט .ןופ ןיב'כ

 סַאג ןיא רערעדעי ןעק ךימ
 טרָאּפסנַארט ןופ ןיב'כ

 סַאּפש ןוא ךַאל קזוח ךיא

 ,ןגָאװו ןיימ םעז 'ייה

 .ןגָארט ךימ ךָאי ןרעווש םעד טפלעה רע

 ,ןגָאז ךייא ךיא ןעק ץלָאטש טימ
 .ךיא ןוב טרָאּפסנַארמ ןופ זַא

 -רעד טפָא ןגעלפ ,בולק-טנגוי ןוא בולק-רעדניק ןיא ,ןלוש יד ןיא רעדניק יד

 ןרָאװעג טעמכ זיא'ס .סעיצַאמַאלקעד ןוא ןעגנַאזעג עלַארָאכ עוויטקעלָאק טימ ןענייש

 טסולג; דיל סקילַאיב .נ .ח ןרימַאלקעד וצ גנולעטשרָאפ-טנגוי רעדעי ףיוא גהנמ ַא

 :ןענייוו רימ ךיז
 ,ןצרַאה ןפיוא קַאמשעג ןענייוו רימ ךיז טסולג

 י - = == .--'ןצראווש םעד וצ םי םוצ סערַאמכ טו ףנמ םוצ

 ;ךיל סצרּפ .ל .י רעדָא
 עמשטערק ַא זיא טלעוו יד טשינ ןיימ ָא

 .ןייה תילו יד תיל

 -ירב ןענעז ןשטנעמ עלַא; :סצרּפ .ל .י ןרָאװעג טריפעגסיוא לַארָאכ ןענעז סע

 ?ּפערט ,ּפערט/, ןוא "הדסמ ןופ ןעלטיּפַאק, סנדמל ,"ןוידרת ןב אנינח, סניסעל ,"רעד

 :??ענילַאמ רעד ןופ דיי רעד, ןיקסעּפָא ןופ דיל סָאד ןעוועג ךיוא זיא ַאזַא
 ?טניוו ןוא טכַאנ ךרוד דיי וטסייג נאוו

 ,דניז ןוא דרָאמ םימ קילב ןייד טנערב סָאװ
 ?האנש ןעקנופ טימ טמַאלפ ןוא

 ,טירמ יד ךימ ןנַארשס ווו יונ ךיא

 ,טילב רעקידנענערב א ,דנווװ ןיימ
 == טא רעטצעל רעד דניצַא ןיב ךיא

 .עטולאפ רעד ןופ היו רעד

 רעדיל עשיטפירָאמוה
 טכַאלעגּפָא ןבָאה עכלעוו ,עשיטסירָאמוה רעדיל ןעוװעג ךיוא ןענעז סע ןוא

 -ָאנָאטעג יד ןופ ,טַאר-ןדיי ןופ ,טנַאדנעמָאק-ָאטעג ןופ ,ײצילָאּפָאטעג רעד ןופ

 -ָאטעג ענעדישרַאפ ןופ ןוא הסיפת-ָאטעג רעד ןופ ,ןעיירעקעב-ָאטעג יד ןופ ,ןעלבַאט

 טלייצרעד טָאה "סעבמָאב; .נ .א יקסנַאשזוב .ל ר"ד ןופ לדיל שיריטַאס ַא .םיגהנמ

 : ןעגנורידראבמָאב יד' ייב שטנעמ-ָאטעג םעד ןופ דיירפ רעד ןגעוו

 ןלַאפעג סעבמָאב ןענעז טָאטש ןיא
 טקיש זנוא ןסורג-טייהיורפ |

 ,ןלאש רימ ןוא'דיירפ ןופ ןלעבוי רימ
 .קילג ַא ןפָארמעג זנוא טלָאוו'ס יווװ

 ,עיירט .עביל ,סעבמָאב ,סעבמָאב

 םונומ עדעי זַא ,טרַאװע .גנַאל

 רעייפ טימ ןֿפרַאװ ןעמוק ריא טלָאז
 .טוג םעכיוא זיא -- זנוא ףווא ביוא ןוא

 ,לדַײמ-ָאטעג םעד ןופ טכַאלעגּפָא טָאה לדיל שיריטַאס ַא

 ןצַאלַאפ ןוא רָאנ ןעמ ןעק ןליּפש עביל זַא טגָאז ןעמ

 ,דנַאש ַא רָאג סע ןזיא ָאטעג ןיא ןוא
 ,ןרעיוא יד רעביא זיב טעבַאילכרַאפ ךיז ךיא בָאה טָא
 .טנַאיצילָאּפ ןטסָארּפ ַא ןיא אקוד ןוא

 ךעלדנייב עניוז ןיא טנוזעג ַא ,ל'םהרבא ךָאד זיא סָאד
 ' ,ךַאװװ יד רעיוט םייב ךָאד טלַאה רע
 .ךעלעקעּפ יד וצ רע טמענ ךעלעדיימ עקנילַא יֹוב

 .ךַאז ןייק רעוטמענ ןעבָא רימ יב
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 "וןינעבויל ןיימ , :רימ טרעווש רע ,עציווַאסַארק ךימ טפור רע

 ,ןֹייש ןלעג ןיימ יוװ ןטיה ךיד לע ךיא
 ,ךעלעקפוקַאּפ ןגָארּפ עקניסוד וטסעוו רומ ייב
 .ןייז ןלעוו עניימ רָאנ טסעוו וד ביוא

 ,לרעמיצ ןיימ ןיא רע טמוק טנווָא ןקידעי א
 ,טכאטשרַאפ ךעבענ רע זיא גָאט ןצנַאג םעד
 ,ךעלעגוק ענעקצער טימ דבּכמ ךיא ןיב
 : .טכַאמעג בָאה םיא רַאפ ןילַא ךיא סָאװ

 ,רעקצינטאק ףיוא רעקצינדור ןופ ןריצַאּפש ןעייג רימ
 ,קירוצ ןוא ןיהַא רעקצינמאק ןופ ןוא
 :סעט'רבח וד ןופ קאלב רעד רעגניפ יד םימ טלטייט סע

 ןקילג ַאזַא ןפָארטעג טָאה ןעקסַאב יוא

 וולצו טצוװו רצניימ ךיוא ןוא ,ןלצוװ רַאנ טצוװו טָאג ןצוו
 -- ןַאד רימ ןלעװ ןעווַארּפ הנותח ַא
 ,לרעמיצ ןיומ ןופ םינכש יד ןרעוו ןלעוו שצַאלּפוצ ןוא
 .ןַאמ קיסיירד-ןוא -ייווצ עקנילא טימ

 רעדיליףמַאק
 רעדיל עיינ ןעמוקעג ןענעז גנוגעוװַאב-רענַאזיטרַאּפ יד ןענַאטשטנַא זיא'ס ןעוו

 .טומ ןופ ןוא ףמַאק ןופ רעדיל .ָאטעג ןיא

 םעד טסייג וד זַא ,לָאמ ןייק טשינ גָאז; דיל עטנַאקַאב סָאד ןעוועג זיא ַאזַא

 יד ןיא ןשטנעמ-ָאטעג יד טקיטומעג טָאה עכלעוו ,קילג שריה ןופ "געוו ןטצעל

 ,ןטונימ עטכעלש

 .(רעטנאלב רָאטיזָאּפמָאק ןשיסור ןופ ךעלנײשרַאװ טמַאטש ןוגנ רעד)

 רענַאזיטרַאּפ יד ןופ דיל
 געוו ןטצעל םעד טסייג וד זַא ,לָאמנייק טשינ גָאז

 .געט עיולב ןלעטשרַאפ ענעיילב ןעלמיה
 העש עטקנעבעגסיוא רעונוא ךָאנ טעוװ ןעמוק
 }1 ַאד ןענעז רימ : טָארט רעזנוא ןָאט ּפַאלק ַא טעוו'ס

 וינש ןופ דנַאל ןסייוו זיב דנַאלנעטלַאּפ םענירג ןופ

 ,ייוו רעזנוא טימ ,ןייּפ רעונוא טימ ָאד ןענעז רימ
 םולב רעזנוא ןופ ּפָארט ַא זיא ןלַאפעג ואוו ןוא
 .טומ רעזנוא+,הרובג רעזנוא טרָאד טעוו ןצָארּפש

 טנייה םעד זנוא ןדליגרַאפ ןוז-ןגרָאמ יד טעוו'ס

 םניופ ןטימ ןדניוושרַאפ טעוװו ןטכענ רעזנוא
 - רָאיַאק רעד ןוא ןוז יד טעװ ןעמַאזרַאפ ביוא ןוא
 .רוד וצ רוד ןופ דיל סָאד ןייז לָאז לָארַאּפ ַא יו

 יילב טימ טשינ ןוא טולב ט'ימ דיל סָאד ויא ןבירשעג

 וירפ רעד ףיוא לגיופ ַא ןופ לדיל ןייק טשינ ויא'ס
 טנעוו עקידנלַאפ ןשיווצ קלָאפ ַא טָאה'ס רָאנ
 .טנעה יד ןיא סענַאגַאנ טימ ןעגנוזעג דיל סָאד

 ,געוו ןטצעל םעד טסייג וד זַא לָאמנייק טשינ גָאז ָאט
 געט עוולב ןלעטשרַאפ ענעיילב ןעלמיה
 העש עטקנעבעגסיוא רעזנוא ךָאנ טעװ ןעמוק
 | ָאד ןענעו רימ : טָארט רעזנוא ןָאט ּפַאלק ַא טעוו'ס

 : "ןמיה-טנגוי , .נ .א דיל ַא ןבירשעגנָא טָאה יקסניגרעשטַאק עקרעמש

 ,רעיורש טימ לופ זיא דיל רעזנוא
 --- גנַאג רעטנומ רעזנוא זוא טסיירד
 ,רעיוט םייב טרַאוו אנוש רעד שטָאכ
 ;גנַאזעג טימ טנגוו טמרוטש
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 ,רָאנ ליוו סע רעוװו רעדעי ,רעדעי ,רעדעי זיא .גנוו

 ,טיידַאב ןייק ןבָאה ןרָאי
 רעדניק ןייז ךיוא ןענעק ,ןענעק ,ןענעק עטלַא
 .טייצ רעיירפ רעיינ ַא ןופ

 ,ןגעו ףיוא םוא טלקַאװו סע רעוו
 סופ ןייז טלעטש טייקטסיירד טימ רעוו
 ןגעקטנא ויז טנגוי יוד טגנערב
 .םורג ַא ָאטעג םעד ןופ

 .יירעדעי .זיא .גנוי
 ,םיאנוש עלַא ןעקנעדעג רימ

 ,דניירפ עלַא ןעקנעדענ רימ

 ןדניברַאפ רימ ןלעוו קיבייא

 .טנייה ןטימ ןטכענ רעזנוא
 -.רעדעי זוא גנוו

 -ָאנַאק יד רעטנוא, :דיל-ספמַאק סָאד ןרָאװעג ןעגנוזעג קרַאטש זיא ָאטעג ןיא

 רענַאזיטרַאּפ ַא ןגעוו דיל סָאד ןעוועג ךיוא זיא ַאזַא ."ךיז ןענעגעגַאב רימ ןלעוװ ןענ

 -ַאב ןפורעגסױורַא ןח ןוא עידָאלעמ ריא בילוצ טָאה סעכלעוו ,קילג שריה ןופ לדיימ

 ,טנגוי-ָאטעג רעד ייב גנורעטסייג

 טנרעטשעגסיוא זיא טכַאנ יד ,ליטש

 טנרעטשעגסווא זוא טכַאנ יד ,ליטש
 .טנערבעג קרַאטש טָאה טסַארּפ רעד ןוא
 טנרעלעג ךיד בָאה ךיא יוװ וטסקנעדעג וצ
 ?טנעה יד ןיא רעויּפש ַא ןטלַאה וצ

 םערעב ַא ןוא לצלעּפ ַא ,דיומ ַא
 ןַאגַאנ א טסעפ טנַאה ןיא טלַאה ןוא

 םינּפ םענעטעמַאס ַא טימ דוומ ַא
 .ןַאװַארַאק .סאנוש םעד ּפַא טיה

 ןפָארטעג ןוא ןסָאשעג, טליצעג
 ליוטסיּפ רעקניניילק ריא טָאה

 --ןפַאװ טימ רעקנילופ ַא ,ָאטיוא ןַא

 .ליוק ריא טימ יז סָאה ןטלַאהרַאּפ
 ןכָארקעגסיורַא דלַאוו ןופ גָאמרַאפ
 רָאה יד ףיוא ןדנַאלריג-יינש טימ

 ןוחצנ ןעקנוניילק ןופ טקיטומעג

 --'= -- = הוד םעוורפ םעוינ רעזנוא רַאּפ

 רעדיל-ןויצ ןוא עשיטעוװָאס

 ןופ עיזיו יד טקָאלעג טנגוי רעד טָאה גנופַאלקשרַאפ-ָאטעג ןופ געט יד ןיא

 ףמַאק ךרוד ןעײרּפַאב ןוא ןעמוק ןעק רעכלעוו ,דנַאלסור-טעיװָאס ,ןכש ןסיורג ןטנָאנ

 די רעד ואוו ,דנַאל ןשידיי םעד ןופ עיזיוו יד ןוא ,רָארעט ןשטייד ןופ דנַאל סָאד

 .סָאטעג ןייק ןופ ןדייל טינ רעמ ןיוש טעוו

 ,רעדיל עשיצולח לייט ַא ןוא רעדיל עשיטעיווָאס ןעגנוזעג טנגוי לייט ַא טָאה

 ןיא .רעדיל ענעי יא ,יד יא ןעגניז רעצעלּפ עבלעז יד ףיוא ןעמ טגעלפ טּפָא ןוא

 .ךעלריטַאנ ןזעוועג ןַאד סע זיא ָאטעג

 :ןרָאװעג ןעגנוזעג קרַאטש ןַאד זיא רעדיל עשיטעיווָאס יד ןופ

 ,(טיירגעג ןיוש טנייה ייז ,גירק ןגרָאמ ביוא} ַאניָאװ ַארטװַאז ילסעי

 .(טײרּפשעצ םי רעד טיירב ךיז טָאה'ס} ָאקָאריש ערָאמ סָאלוניקסַאר

 ,(ןפָאלש קיאור טסגעמ טָאטש עביל) ָאניָאקָאּפס טַאּפס שעשזָאמ דָארָאג ימיבויל

 .רעטייוו ױזַא ןוא
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 טקישעגניירַא הנתמב זיא סָאװ ,דיל עשיסור סָאד ןעגנוזעג ךיוא טָאה ןעמ

 :סַאג-שטַאבוס ףיוא רעגַאל רעייז ןופ רעדניק עשיטעיווָאס יד ךרוד ןרָאװעג

 סַאג רעד שטַאבוס ,ףיוא
 -= = -- ?= ףעייטש טרָאד .רעווויה ינונצ

 ןדָאװעג טײרּפשעצ רָאכ ןשיאערבעה םעד ךרוד ןענעז רעדיל עשיאערבעה יד

 טימ ןוא ."ידידיל היה םרכע :טלצרָאװרַאפ ךיז טָאה רעדיל-ך"נת ןופ .ָאטעג ןיא

 :ןעגניז ןעמ טגעלפ טעמוא

 םיבנע תושעל יתיוק עודמ

 ?םישואב שעיו

 ןביורטנייוו ףיוא טפָאהעג ךיא בָאה סָאװרַאפ
 : ?ןעמוקעג ןסקיוװעג עדליוו ןעטעז'ס ןוא

 : לרעטסנעפ-ָאטעג ַא ןופ ןסײרכרודַא ךיז טגעלפ ןטנװָא יד ןיא טעּפש זיב ןוא
 תדלומ ךתוא םירבחוא ונָא

 .למעבו רישב

 יד ָאטעג ןופ תופוקת עקירעיורט יד ןיא ןעגניז עכעלטנגוי ןגעלפ טמולחרַאפ

 :דיל סיקסווָאכינרעשט לואש ןופ עגַארפ

 ץרא הנשי םירמוא
 שמש הפוטש ץרא
 ץרא התוא היא
 * ?שמש התוא הפיא

 ,דנַאל ַא ָאד ויא ס ,טגָאז ןעמ
 ןסָאגַאב ןוז טימ דנַאל ַא
 דנַאל ענעי ויא ואוו

 - - -- ?ןוז ענעי ויא ואוו

 ןיא ןבָאה רימ ףזעװעג טינ ָאטעג ןיא טזיב וד סָאװ ,וד ,טינ זנוא קידלושַאב

 == לד ?=ר- .ועטננוצגָאטנג

 גע פ עא

 ט ג+7צ+ דר + 61
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 -סקלָאפ, רעמונ ןטשרע ןופ טַאלב-רעש סָאד

 .(וויכרַא-ָא"וויי) .ָאטעג רענלעוו ןיא "טנוזעג
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 ראלקלאמ ןוא ראמוה 0

 ןענימרעט-ָאטעג ןפַאשעג ןבָאה ןבעל-ָאטעג ןופ ןעגנוגנידַאב עשיפיצעּפס יד

 .רָאלקלָאפ-ָאטעג ,ךעלטרעווכיילג-ָאטעג

 ,(ןענעבנגכרוד) ןעװענילַאמנײרַא :תויטנ עלַא ןיא ןרָאװעג טצונַאב זיא ענילַאמ

 טַאהעג ךיוא טָאה ףירגַאב ןכעלנע ןַא .(ןטלַאהַאב) טעװענילַאמרַאפ ,קישטשנילַאמ .ַא

 | ןעװעשַאװנײרַא טרָאװ סָאד

 ,טנָארפ ןשיסור ןפיוא ןשטייד ענעריורפרַאפ ןסייהעג ןבָאה -- לּפע ענעריורפעג

 .סרענלעז עטקידנואוזרַאפ רעווש -- טיורק טקַאהעג

 ,טיוט םוצ גנוריפסיורַא ןַא -- עיצקַא

 ,גנוטכיר רעטנַאקַאבמוא ןַא ןיא גנוטכינרַאפ וצ גנוריפסיורַא ןַא -- טרָאּפסנַארט

 ."רערומ, -- םמ רעד

 טזומעג טָאה דיי רעדעי סָאװ ,רעמונ ןטימ לכעלב סָאד -- רעמונ רעשיטניה

 ,טסורב ןפיוא ןגָארט

 :תועובש ןפַאשעג ךיז ןבָאה'ס

 ...לארשי-רבק וצ ןעמוק ױזַא לָאז ךיא

 ...ילרפ יד ןעזרעד ױזַא לָאז ךיא

 :ךעלטרעוו

 ןףייש רעלעג רעד יו רעייט רימ ייב זיא רע

 ,(ריבג-ָאטעג ןייק טינ) רערעקנעמיוק ןייק טינ ךָאד ןיב ךיא

 .ןָא טמוק רעעזפיוא-סטעברַא ןַא זַא ,ףורפיוא-סגנונרָאװ ַא ןעוועג זיא -- !לּפע

 !סקצז; ףורסיוא ןטימ ןצונַאב ךיז ןגעלפ ערעדנַא

 ףורסיוא-סגנונרָאװ ַא ָאטעג רענליוו ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ָאטעג רענוװָאק ןופ

 .(ןָא טמוק רע -- "אביו הלעי; טרָאװ ןופ) !הלעי --

 ןרעכעה ןדעי רַאפ םינָאניס ַא ןרָאװעג "הלעי, טרָאװ סָאד זיא טייצ רעד טימ

 ןענעכער ןטסיצילָאּפ-ָאטעג ,טַאר-ןדיי ןופ דילגטימ ןשידיי ַא רַאפ וליפַא ,ןטמַאַאב

 ...סהלעי ןענעז עצסטלע-רעגַאל עשידיי ,ןעָאּפַאק עשידיי ."סהלעי, רַאפ ךיוא ךיז

 םלועיָאטעג רעד ןכלעװ טימ ,ןעמָאנ רעד ןעוװעג זיא סָאד -- טַאררַאפךדיי

 ,טַאר-ןדיי םעד ןעוועג דבכמ טָאה

 רָאי ,עטַאד יד טנכערעגסיוא ןבָאה תוירטמיג ןוא תובית-ישאר עייר עצנַאג ַא

 -טנַא ןגעלפ ,ןקיטכירַאב טינ ךיז טגעלפ עטַאד ַא ןעוו .הלּפמ סרעלטיה ןופ גָאט ןוא

 בנג ףוס ,םש היה לודג סנ ;ר"לטיה) ןעגנונעכערסיוא ןוא תוירטמיג עיינ ןייטש

 .(רעטייוו ױזַא ןוא ו"רכזו ומש חמי ,הילתל

 "געט ענעצייו ןוא ןרָאי ענערָאקא ןעמענ טצונַאב טָאה רעטַאעט-ָאטעג סָאד

 ("סַאפ ןיא סינעגָאיד ,, טָאטשנַא) "סַאּפ ןיא שינעגָאי יד, ,("געט יד וצ ייוו, טָאטשנַא)

 ,המודכו

 םעד טריגערגעס ןוא טלמַאזעג הדמתה סיורג טימ ןבָאה ָאטעג ןופ רעדניק יד

 ,רָאלקלָאפ-ָאטעג
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 םענעגייא ןייז ,ןציו עשיריטַאס ענייז ,רָאמוה ןייז ןפַאשעג טָאה ָאטעג רעד

 .לגיּפש ןעמורק

 ףיוא ןטַארעפער ןטלַאהעג יקצילָא השמ טָאה רעטניװ-ָאטעג ןרעווש ןטשרע ןיא

 רָאמוה, ןגעוו "תירבע תירב, ןיא שיאערבעה ףיוא ןוא ןייארַאפ-רערעל ןיא שידיי

 ;ןגָאז טגעלפ רע ."ןדיי ייב

 ןעגנוגנידַאב-ָאטעג יד ןיא רָאמוה םעד ןטלַאהרעטנוא ףרַאד .ןעמ,

 (עילעֿפ-ָאטעג ןוא ןציװ-ָאטעג ףיוא .רעטסיימ ַא ןעוועג זיא טַאקשומ טַאקָאװדַא

 :ךעלטרעוו יד ןעמַאטש םיא ןופ ,ןענָאט

 ןוא -- (ןטייקכעלטעג) םזיאעד ןיא ןביולג סָאװ ,ןשטנעמ ָאד ןענעז ָאטעג ןיא;,

 עכלעוו ןיטסיצילָאּפ ַא -- ַאעט) םזיאעט ןיא ןביולג סָאװ ,ןשטנעמ ָאד ןענעז סע

 קיטכיוװ ןעוועג זיא עיצקעטָארּפ ריא ,ןסנעג בקעי ייב העּפשה סיורג טַאהעג טָאה

 | ,"ןייש-סנבעל, ַא ןגירק ייב
 -ָאטעג עלַאטָאט ַא זיא ןעוו ןוא .עיצַאדיװקיל-ָאטעג עזייוולייט ַא זיא ןעוו;

 "?ץיצַאדיװקיל

 זיא -- טינ ךימ ןוא -- ןשטנעמ טנזיוט ןעצ סױרַא טריפ ןעמ ןעוװ :הבושת

 רעביא ךָאנ ןביילב'ס ןוא --- ךימ סױרַא טריפ ןעמ ןעוו ;עיצַאדיװקיל עזייוולייט ַא סע

 .עיצַאדיװקיל עמוקלופ ַא סע זיא -- טנזיוט ןעצ

 ןיא טסייה סָאד) "סנעג ןופ יו סעקשטַאק ןופ רערעמ ןעמ טלַאה ָאטעג ןיא;

 בקעי עלַא ןופ יװ ןעגנַאלק עקיאורמוא ענעדישרַאפ ןופ רערעמ ןעמ טלַאה ָאטעג

 .(ןעגנורעכיזרַאפ:ור-סנעג

 ,סלעבעג ןוא גנירעג ,רעלטיה ןופ ןובשח ןפיוא טריסרוק ןבָאה ןציוו ךס ַא רעייז

 רע טָאה ,ןקיטיײװיּפָאק עסיורג ןעמוקַאב טָאה סלעבעג צי יד ןופ רענייא

 -ּפָאק ןכַאמ ןטַארעג םיא טָאה רעכלעוו ,רָאטקָאד ןשידיי ַא ןפורעג ליטש רעד ןיא

 | .סענַאװ

 ?סענַאװ-ּפָאק טטייה סָאװ ---

 .ןעמענסױרַא לָאמ ייווצ ןוא -- רעסַאװ ןיא ּפָאק םעד ןלעטשניײרַא לָאמ יירד ---

 רעד ןופ ןובשח ןפיוא טרילוקריצ ןבָאה סָאװ ןרוטַאקירַאק ןוא ןציו עפש ַא

 ,סיווער-רעטַאעט יד ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז ןשינעעשעג-ָאטעג ןוא ײצילָאּפ

 ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז סעריטַאס עקיסייב רעייז .ערעדנַא ןוא אדיורב לאירתכ

 ."ַםוְלְק-טנגוי ןופ עכעלטנגוי יד

 .ךעלטרעוו ןוא ןטָאדקענַא-ָאטעג לַאװק ַא ןופ רעפעש ןעוועג ןענעז רעדניק יד

 יד קידנכוזרעטנוא לָאמנייא .טייהנגעלעג רעדעי וצ ןעמַארג ןריזיװָארּפמיא ןגעלפ ייז

 :דניק ַא רימ טגָאז ,לוש ןיא (ַאמורטס) ןזירד-דליש עטרעסערגרַאפ

 -- "!עילָאדעינ רעזנוא יוװ ,עילָאװ ןיימ סיורג זיא'ס;

 ;ןטָאדקענַא-ָאטעג יד ןופ ענייא

 טכַארבעג ןעמ טָאה וויטַארעּפָאָאק-ָאטעג ַא ןיא .ןעיורּפ למעזעג ַא סַאג ןפיוא

 :טגערפ יורפ עקידנעייגייברַאפ ַא .ןפיוקרַאפ וצ ּפעק עשידרעפ

 ?למוט ַא רַאפ ָאד זיא סָאװ -- |

 !ּפעק --
 :?ּפטק ליפיוו ,ןעשעג טינ רימ ייוו יוא ---

 -- טרעדנוה רָאּפ ַא --
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 :טיירש ןוא ָאטעג ןרעביא טפיול יורפ יד
 .ּפעק רעטרעדנוה רעדיוו ןרעדָאפ ןשטייד יד ,ןדיי יוא ---

 -- .סענילַאמ יד ןיא קערש טימ ןפיול עלַא

 טײרפַאב טָאה רע זַא ,העּפשה טייו ױזַא ףיוא טַאהעג ןוא ןעוועג הלודגל הלוע

 ןרַאפ לבור-דלָאג ןעצ וצ ןעמונעג ךס ַא ייב ייברעד .הסיפת ןופ ןשטנעמ רעטרעדנוה

 טײרפַאב רע טָאה טלעװ רעשינבר רעד ןופ רקיע רעד ,ערעדנַא ןוא --- ,ןעײרפַאב

 ןליײט ןעמונעג רע טָאה ,טלעג גונעג טַאהעג ןיוש טָאה רע ןעוו .הוצמ םשל טסיזמוא

 רַאפ ןוא ןיטיח תועמ ,ןזיולק-ָאטעג יד רַאפ ,"טעטימָאק-ספליה;, ןרַאפ הקדצ ךס ַא

 לקומש םייב ןרָאװעג טּפַאכעג רע זיא ףוסל .ןטעב ןעמוק טגעלפ ןעמ ןעמעוו רַאפ ,ןדעי

 ,רַאנָאּפ ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רע .ןשטייד יד ייב לוונייב ןלוּפש עטעבנגעג ןופ

 ."ָאטעג ןופ ףילַאק רעד, ןפורעג ןּפָאקסיײװ ןעמ טָאה הלודג ןייז ןופ ןטייצ יד ןיא

 ;(טקַאפ ַא -- ךעלנײשרַאװ) ץיוו ַא טריסרוק טָאה סע

 ןעמ ןוא ,טנװָא-ץרּפ .ל .י ַא טנדרָאעגנייא טָאה ןײארַאפ-ןטַארעטיל רעד ןעוו

 -ןטַארעטיל ןרַאפ עסַאק ַא ןפַאש םורַא ױזַא ןוא) ןטעליב ןפיוקרַאפ ןעגנַאגעג זיא

 -- :ןּפָאקסיײװ וצ ןעמוקעג ןעמ זיא ,(ןייארַאפ

 ..רעביירש רעשידיי ַאזַא ;טנוװָא-ץרּפ ןפיוא טעליב ַא ,עטיב ,טפיוק ---

 טגָאז !טסואוועג טינרָאג ןופרעד בָאה ךיא ןוא ,ךרצנ ַא זיא ץרּפ ,ךעבענ --

 ,הבדנ עטוג ַא ןבעג םיא ךיא לעוװ ,ןיגנײרַא רימ וצ רע לָאז ,םיא

 ערעדנַא ןשיווצ זִיא ןייארַאפ-ןטַארעטיל םעד ןופ ייט ךעלזעלג יד ןופ םענייא ףיוא

 םיא רעטניה ןוא --- ּפָאקסיײוװ :זיר ַא טרישרַאמ סע :דליב ַא ןעגנַאהעג ןרוטַאק:רַאק

 ןצרּפ טגנַאלרעד ּפָאקסיײיװ .טסורב ןפיוא עטַאל ַא טימ ץרּפ- ל .י רעניילק ַא טפיול

 : :עבטמ ַא

 ...ָאטעג ןיא ךָאד זיא ןעמ ,טינ ךיז טמעש ,ץרּפ ,טמענ --

 ָאטעג ןיא זיא רעכלעוו ,אתירואד-רוב ַא ,ּפָאקסיײװ רידַאגירב ַא ןעוועג זיא סע

 : א 7 ּ
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 םיגהנמ ןוא םיבוט-םוי ,ןּבעל רעזעיגילער 1

 ,עיצידַארט ןגעװ ,ָאטעג ןיא ןבעל ןזעיגילער ןגעוו ןלייצרעד סעּפע ליװ'ּפ

 ךיוא יו ןעזעג ןיילַא סָאד בָאה ךיא טייוו יו ףיוא ,ָאטעג ןיא תוליפת ןוא םיגהנמ

 : ,םירחא יּפמ טרעהעג

 הרות-ינב ןוא םינבר רענליוו יד ןופ לרוג רעד

 -ונב ןוא םינברו רענליוו יד ןופ לרוג ןגעוו סעקידנגלָאפ ָאטעג ןיא טלייצרעד טָאה ןעמ

 :הרות

 ,ןיוטשניבור ברה ןטערטרַאפ טָאה העכלעוו ,יחרזמ ןופ ןקסע רעוויטקַא ,רירפ לאומש ברה

 ןטרָאד ןופ ןוא הסיפת רעקשיקול ןיא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא
 רעייז ןעוועג זיא בר רעד .רַאנָאּפ ןייק ןדיו עיטרַאּפ ַא טימ טריפעג םוא ןעמ טַאה

 םייב טבילַאב טסרעסיוא ןעוועג רעבָא זיא רע .ןייג טנעקעג טינ טָאה ןוא ,ךַאוװש
 מָאה .המשנ רעטוג ַא טימ שטנעמ ַא ןוא ,תוירבה-בהוא ןַא סלַא ,םלוע רענליוו

 .רַאנָאּפ ןייק געוו ןפיוא טנעה יד ףיוא ןגָארטעג םיא םלוע רעד
 ךָאנ ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא ,םיעבש-ןב ַא ,הארוה ההומ רענליוו --- ּפָאט ןוצמש םייח

 טלָאװעג טינ ןוא דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג טָאה רע .סענוּפַאכ יד ךרוד ָאטעג ןרַאפ
 סָאג ןַאפעטס ןיילק ףיוא הריד ןייז ןופ טּפעלשעג סענוּפַאכ יד םיא ןבָאה .ןייג

 :ןעירשעג טָאה רע ןוא טּפעלשעג םיא ןבָאה ייֵז .דָארָאגװָאנ ףיוא קרַאמ-ץלָאה ןזיב

 ןגָאװ-טסַאל ַא ףיוא ןקז םעד טגיײלעגפיורַא סענוּפַאכ יד ןבָאה ןַאה {"םיחצור ,

 .עמרוט רעקשיקול ןיא טריפעגקעװוַא ןוא

 עזעיגילער ךענלווו יד ןיא טָאה ןעמ ןעמעוװ) "תשחרמ , לעב רעד -- סצנייא ךאנצה 'ר

 -נעודָארג רזוע םייח 'ר ךָאנ ,תונואג-דומלת ןיא ,ןטיווװוצ סלַא ןטלַאהעג ןויירק

 -ול רעד ןיא 1941 רעבמעטּפעפ ןט6 םעד ,תבש ןרָאװעג טרופעג זיא ,(וקִס

 זיא עכלעוו ,טייצרָאי טעוװַארּפעג רע טָאה ,הסופת ןיא ןטרָאד .הסיפת רעקשיק
 רַאנָאּפ ןייק ןרָאװעג טריפעגסיורַא זיא רע .ןלַאפעגסיוא טסלָאמַאד םיא ייב
 .יחרומ ןופ רעוט רעטנַאקַאב ,סעגייֵא ר"ד .,ןוז ןייז טימ ןעמַאזוצ

 ןויירק עזעיגילער רענליוו ןיא טמשעג) "בר רעלאקאטנא , רעד --- וקסזַאיװענ ךאנעה 'ר

 | .ָאטעג ןרַאפ ךָאנ ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגוצ (ןואג ַא רַאפ

 םורַא ןטרָאד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןוא ָאטעג ןטייווצ ןיא ןעוועג --- ץילַצרַאק השמ 'ר
 .החפשמ רעצנַאג ןייז טימ 1041 רוּפכ םוי

 ר -

 יד ךרוד טּפַאּכעג -- (בורק ַא סיקסנעזדָארג רזוע םייח בר) -- יקסװָאקישטסָאק קיזייא 'ר

 .1941 ןיא סענוּפַאכ

 ןעמונעגוצ ."םייח-ץפח, ןופ לקינייא (הבישי רענודַאר ןופ חיגשמ) -- ןַאלּפַאק רָצוייֵל 'ר

 .1041 ָאטעג ןרַאפ סענוּפַאכ יד ךרוד

 .1941 ןיא ָאטעג ןרַאפ ןעמונעגוצ (הבישי רענדָארג ןופ חיגנשמ) --- ןָאוניוװפל עשוהי יר

 .1941 ןיא ָאטעג ןרַאפ ןעמונעגוצ (הבוישי רענדַארג ןופ חיגשמ) -- יבכרה המלש יר

 ןעמונעגוצ ,טחוש םעד ,רעטָאפ ןייז טומ ןעמַאזוצ (בר רעדָארגָאװָאנ) --- לַאגעפ באז ברה
 .1941 ילוי ןט-17 םעד ,דָארָאגװָאנ ןיא םָארגָאּפ םעד תעשב

 .ןעמוקעגמוא ןטרָאד ןוא דנַאלסורסייוװ ןייק ןפַאלטנַא --- בר רצוװַארטוװצג

 : 1 ָאטעג ןרַאפ ןעמונעגוצ -- ץכ לאנימ ברה
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 .1941 רעבמעטּפעס ,טַאר-ןדיי ןופ ןינב ןופ ןערָאװעג ןעמונעגוצ -- בוש ברה
 ןרָאװעג טריפעג זיא (לַאגעס באז ברה ןופ רעגָאוװש ַא) בר רעקוווּפיל ---ָאריּפַאש ןועמש 'ר

 געוו ןפיוא .ןפָאלטנַא עימרַאּפ רעד ןופ זיא רע .עמרוט העקשיקול ןיא ָאמעג .ןופ
 עשטייד ַא דָארג ןעמוקעגנָא זא סע .עקוווּפיל ןייק ןרָאפעג ןוא עקשזָארד ַא טּפַאכעג
 .גרעב רעקוואיּפיל ףיוא ןפָאלטנַא ןוא עקשזָארד רעד ןופ ןּפָאלעגּפָארַא רע זיא ,ךַאװ
 רעקוווּפיל יד ףיוא ןּפָאלטנַא ןוא עקשזָארד רעד ןופ ןפָאלעגּפָארַא רע זיא ,ךַאװ

 .ןעמוקעגמוא ןטרָאד רע זיא ךעלניײשרַאוװ .ןסָאשעגכָאנ םיא ןבָאה ןשטייד יד .גרעב

 .1941 רעטניוװ ,ָאטעג ןטשרע ןופ ןרָאװעג ןעמונעגוצ .,יבר רעשידיסח ----ווָאלרעּפ רתלא-ברה

 ןשטייד יד ןבָאה קָאשיּפינש ןיא םָארגָאּפ םעד תעשב ;קָאשופונש ןופ -- לטסצק אבא השמ 'ר

 -ירפס עקידנענערב טימ סנפיוהרעמויש רעביא ןעגנורּפש .וצ ןעגנואווצעג םיא

 ָאטעג ןיא ןעמוקעגמוא .דנַאטשרעדיוו ןקידתונשקע ןַא טלעטשעג טָאה רע .תורות
 .1941 רָאי ןיא ןענייש עלעג יד ןופ עיצקַא רעד תעשב

 זיא (שטיװָאטַארַאב ןופ הבושי שאר ןוא ןואנ רעטמירַאב-טלעוו) --- ןַאמרצסַאוװ ןנחלא 'ר

 ,ןעגנַאלק ןעוועג ןענעז סע .ָאטעג םעד ברע ךָאנ ,ענווָאק ןייק ענליוו ןופ ןרָאּפעג
 .ןרָאװעג ןסָאשרעד ןטרָאד זיא רע זַא

 עזגמ ,-ןביורטשרעטנוא ךיז טגעלפ) לושטָאטש רענליוו ןופ האירק-לעב-ןרע -- רעטאשרצנ ברה

 .19011 םָארגָאּפ רעקָאשיּפינש ןתעשב ןרָאוװעג טריפעגסיורַא ,("חקור

 רעד תעשב ָאטעג ןיא ןדיֹו רעקשילַאכימ יד טימ ןעמוקעג זיא ,ןקז ַא ,בר רצקשילַאבימ רער

 עיצקַא רעד ךָאנ ָאטעג ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא ןוא ,ךעלטעטש יד ןופ בע
 .1948 רַאנָאּפ-ענוװָאק

 ִּש

 -לַאז ברה םינבר רענליוו ןופ ןבילבעג ןענעז ,עיצַאדיװקיל ןייז זיב ,ָאטעג ןיא

 ןענופעג ךיז טָאה ענליוו רעטניה ןרעגַאל יד ןיא .יקסווָאליּפ ברה ןוא שטיווָאנַאמ

 ענליוו ןיא ןעמוקעגוצ ןענעז ךעלטעטש יד ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעב .ןַאמטסוג ברה

 ברה ןוא יקסניזדָאלס ברה ךיז ךיא ןָאמרעד ייז ןשיווצ .ץניװָארּפ רעד ןופ םינבר

 לָאטיּפש ןיא קנַארק ָאטעג ןופ טייצ עצנַאג יד ןגעלעג זיא קירעב ןורהא ברה .סוקרַאמ

 .עזָאלוקרעבוט ףיוא

 רעד) סקינרַאק קחצי בר ןעװעג הבישי שאר רעד זיא ,הלודג הבישי רעד ןיא

 ,(יקסווַאליּפ ברה ןופ םעדייא

 בר קיטעט ןעוועג ןענעז ,לוש רעזעיגילער רעד ןוא הנטק הבישי רעד ןיא

 ןופ דימלת ַא ,שטיוועלעדוי יכדרמ בר ,הבישי רעקדורגָאװָאנ ןופ ,ןַאמביל ןושרג

 ,עניַארקוא ןופ ,קישטשָאבעינ-קישטשרָאבַאנ לבייל םירוחב-הבישי יד ,ּפאקש ןועמש בר

 .ערעדנַא ןוא ןַאמטרָאב םייח ,ױדנַאל ,שמש רעדָארָאגװַָאנ ןופ ןוז רעד טייח ריאמ

 רעד ןופ חיגשמ רערעירפ ,יקסווָאטסיל יבצ םהרבא בר ןעוװעג זיא חיגשמ רעד

 .הבישי רעמינָאלס
 ,ןָאסלעדיײיא ,דנַאלטסע ןיא ןעמוקעגמוא ,קַאװטיל :ךיז ךיא ןָאמרעד םינזח ןופ

 .שטיווָארעזייל ןוא

 ,(ָאטעג ןופ הפוקת רעטצעל רעד ןיא ןברָאטשעג) רעלקעּפ ,להומ ַא ןעוועג זיא סע

 טָאה לייט ַא .רעדניק ענעריובעג "לַאגעלמוא, יד ייב ןתירב ןריפכרוד טגעלפ רע

 סָאד ןטלַאהַאבסױא ןענעק ייז ןלעװ רשפא ,ָאטעג ןכָאנ זיב תירב םעד טגײלעגּפָא

 ."רעירַא; סלַא דניק

 ,רפס עדוי ַא דיי ַא ,רָאטַאשרעג ןעוועג זיא סהאירק-לעב טּפיוה יד ןופ רענייא

 ,"חקור עזגמ, רָאטַאשרעג ןופ בורק ַא ,סַאג-עװָאטרָאּפ ףיוא טניואועג טָאה רע

 ,1941 רָאי ןיא ןעמוקעגמוא זיא רעכלעוו ,לוש-טָאטש רענליוו ןופ האירק לעב םעד

 .ָאטעג ןרַאפ



 רעטעּפש ןוא ,ןייז קסעתמ רעייז ךיז ןגעלפ םינינע עזעיגילער ענעדישרַאפ ןיא

 ברה .טַאר-ןדיי ןופ גנולײטּפָא-רוטלוק רעד ייב טַאר ןזעיגילעד ַא ןפַאשעג וליפא

 .קישטרָאדגיוװ .י ןוא הפי ןסינ יבצ ,ןוסבוקעי

 -ָארט בקעי ןרָאטַאנעס יד ןעוועג ןענעז ךיק רעזעיגילער רעד ןופ רעדנירג יד

 -ַאיב ןיא ןרָאפעגּפָא רעטעּפש ןענעז יײז ,ןליוּפ ןופ גרעבצנימ לבַייל ןוא םייהנעק

 ֹ ,ָאטעג רעקָאטסיל

 ןעזעג םיא בָאה'כ .סָאלק רָאנ ןעוועג זיא םידיגמ רענליוו עקילָאמַא יד ןופ

 זיא שטיווָאכוז הירא דיגמ רעשטיװָאנַארַאב רעד .עיצַאדיװקיל רעד ןופ געט יד זיב

 .ָאטעג ןרַאפ ןעמוקעגמוא

 ָאטעג ןיא םישרדמייתב

 :םישרדמ-יתב עקידנגלָאפ ןעוועג ןענעז ָאטעג ןיא

 5 רעװעקטַאי) לוש עשיבצק (

 : .(5 עקסלעווַאש) זיולק סעקלואש בר (2

 .(1 עקסלעװַאש) זיולק סעכיגָאי (3

 ירפ ףניפ בלַאה ןופ ןענעװַאד ןוא ןענרעל ןעמ טגעלפ םישרדמ-יתב יד ןיא

 ,טנוװָא ןַיא ןעצ זיב

 ,ָאטעג ןופ םוחת ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,םישרדמ-יתב עקירעביא יד

 -ניא ףיוא רעטעּפש טיובעגרעביא/ ןעוועג ןענעז ייז ןופ לייט ַא .בורח ןעוועג ןענעז

 -סקלָאפ רעדָא ,4 רעמונ סַאג-ןושַארטס ,3 רעמונ סַאגלָאטיּפש -- ןטַאנועט

 : .1 רעמונ סַאג-ןושַארטס -- ןלוש

 ןפיוא הלודג-הבישי יד :ןענופעג ךיז ןבָאה םישרדמ:-יתב יד ןופ ןלַאקָאל יד ןיא

 עזעיגילער ייווצ יד ןוא הנטק הבישי יד ,יקסנעזדָארג 'רזוע םייח בר ברה ןופ ןעמָאנ

 ,ןלוש-סקלָאפ

 תורות ירפס

 זיא יז ןופ לייט רעטסרעמ רעד .תורות-ירפס קיצביז-קיצכעז ַא ןעוועג ןענעז סע

 ירפס ףניפ ַא ייב ןעוועג זיא זיולק סעקלואש בר ןיא ;םישרדמ-יתב יד ןיא ןעוועג

 זיא ןקורק ןַאמרעה זַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ ,ןטלַאהַאב ןעוועג זיא לייט ַא .תורות

 עבורח יד ןופ תורות ירפס עקינייא ךיוא ןוא תורטע ךס ַא ןטלַאהַאבוצסיוא ןעגנולעג

 .ָאטעג ןרעסיוא ןלוש

 םירפס

 ןעניפעג ןגעלפ סָאװ ,ןדיי .םירפס טימ שממ טגיילרַאפ ןעוועג ןענעז ןזיולק יד

 ןיא טגנערבעג סע ייז ןבָאה -- רפס ַא הברוח ַא ןיא רעדָא גנוניואוו-ָאטעג ַא ןיא

 ,םישרדמ-יתב יד

 תושרד

 רעזעיגילער רעד .םלוע ןרַאפ תושרד טּפָא ןטלַאה ןגעלפ םירוחב-הבישי עגנוי יד

 סע ואוו ,"רַאנימעס ןזעיגילער, ַא טנדרָאעגנייא טָאה גרעבדלָאג רזעילא רערעל

 .עטכישעג עשידיי לטיּפַאק א ךָאװ עדעי םלוע ןרַאפ ןרָאװעג טנעיילעגרָאפ ןענעז

 ןטנוװָא יד ןיא תוינשמ טנרעלעג טָאה הפי ןסינ
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 : שידק

 ךיז ןעמ טָאה (ענווָאק עיצקַא -- 1943 לירּפַא זיב) ָאטעג ןופ הפוקת עטשרע יד

 טינ זיא סע לייוו ,רַאנָאפ ןייק עטריפעגסיורַא יד ךָאנ שידק ןגָאז וצ טינ ןעוועג גהונ

 ,..לרוג רעייז טסואווַאב ןעוועג

 ,רַאנָאפ טסייה סע סָאװ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןעוועג רעבָא ןענעז

 עטריפעגסיורַא ערעייז ךָאנ שידק ןגָאז םמצע תעד לע ןגעלפ ייז ןוא ,טסואווַאב זיא

 ,םיבורק

 ִּש

 ןגָאז וצ טריפעגנַײא ןדיי עזעיגילער יד ןבָאה ,ָאטעג ןיא ןײֹרַא זיא ןעמ ןעוו

 ןדעי ךעלנייועג טגָאז ןעמ עכלעוו ,הליפת ןונחת יד ,הרשע הנומש ךָאנ ,גָאט ןדעי

 :רעטרעוו יד טימ ןָא ךיז טביוה הליפת יד ,גָאטשרענָאו ןוא גָאטנָאמ

 ךמעל חערה לע םחנהו .ךיּפא ןורחמ בוש לאְרַׂשי יתלא
 ,םיוגב סלקו געל ונייה יכ,הארו םימשמ טבה
 הּפכההלו הכמלו .דבאל ,גורהל ,לֿבוו חבמל ןאצכ ןנבשהנ
 .ו:חכשת לא אנ ,ונחכש אֹל ךמש תאז לכבו

 ךיז קנעדַאב ןוא ןרָאצמירג ןייד ןופ םוא ךיז רעק לארשי ןופ טָאג
 ,קלָאפ ןייד רַאפ סטכעלש םעד ןגעוװו רעביא

 יוב דנַאש ןוא טָאּפש וצ ןרָאװעג ןענעז רימ זַא ,עז ןוא עט ןופ קוק!

 ,רעקלעפ  יר
 םוצ ,טכַאלש םוצ טריפעג ןרעוו סָאװ ,ףָאש וצ ןכולגעג ןענעז רימ

 ךנַאש וצ ןוא ּפעלק וצ ,ןטכינרַאפ םוצ ,ןענעגרה
 ושז-סעגרַאפ ןסעגרַאפ טינ ןעמָאנ ןייד רימ ןבָאה םעד ץָארט ןוא
 .םינ ךווא ונוא

 הליפת ןונחת רעד תעשב םלוע רעד טגעלפ ןענייועג טימ ןוא הנווכ טימ

 :קוסּפ םעד ןעיירשסיוא
 ןלארשי דבאי לאו ,לארשי תיראש רומש ,לארשי רמוש

 טינלָאז ןוא לארשי ןופ לטשער סָאד פא טיה ,לאּרש' ןופ 'רעמיה)
 .(לארשי ןעמוקמוא

 .ונכלמ וניבא ןגָאז הרשע הנומש ךָאנ ןעמ טגעלפ החנמ וצ ןוא ירפ רעד ןיא

 :ןרעװ טגָאזעג טגעלפ גָאט ןדעי
 ב םיהמועה .,חיבשמו 'הרצב םונותנה ,לארשי תוב לב ונוהא

 א- הלפאמ ,החורל ההצמ םאיצויו ,םֶהולֲע םחרי םוקמה ,השביב-ןיבו
 .ןמא רמאנו בירק ןמזבו אלגעב אתשה ,הלואגל דובעשמו
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 וצ טרעפטנעעגרעביא ןענעז סָאוו ,ויוה ןשידיו ןופ רעדירב ערעזטוא

 ווא םו ףיוא טלעטשעגסיוא ןענעז סָאװ יד ,טפַאשנעגנַאפעג וצ ןוא תורצ
 ויז לָאז ףּוא ןע םההמ טז הא ראו לָאו העטשרעביוא רעד ,שינעק'רט

 ,טווקיטכיל וצ ט'יהלקנוט ןופ ,שונעמיודב ףיוא טפַאשננע ןופ ןריפסיורַא
 רעד ןיא ןוא ,טנָאנ רָאג .טציא טָא ,גנוויילפיוא וצ .שינעטכענקרֿפפ ןופ

 .ןטא ןגָאז רימ ןוא טווצ רעטסטנָאנ

 :םיליהת ןעלטיּפַאק יד ןגָאז ןעמ טגעלפ ןענוװַאד ןכָאנ
 הליפת הרעמב ותויהב רודל ליכשמ .במק

 .הרעמ רעד ןיא הלופת סדוד

 .ונממ ךינפ ריתסת הנא דע ,חצנל ונתכשת'ד הנא רע : דודל רומומ חצנמל .גו

 :דוד ןופ גנאזעג א ,הצנמל
 ,ןסעגרַאפ קידנעטש ךימ וטסעוװ טָאג גנַאל ווו זיב
 .רימ ןופ םינּפ ןייד ןטלַאהַאברַאפ וטסעוו גנַאל וזְו זיב

 -- == -- 'ורוע אובי ןיאמ םירהה לא ינוע אשא :תולעמל ריש .אכק
 םענַאוו ןופ ,גרעב יד וצ ןגיוא עניימ ביוה ךיא
 ?ףליה ןיומ ןעמוק טעוו
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 ' : ךיוה ןקידנע טגעלפ םלוע רעד

 -- לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל
 -- -= - = .לארשֹ ןופ רעטיה רעד טינ טּפָאלש סע ןוא טינ טלמערד סע

 -- -- -- ךיתארק םיקמעממ : תולעמה רוש .לק
 .ריד וצ ךיא ףור שינעפיט רעד ןופ :תולעמה ריש

 : : ךיוה ןקידנע טגעלפ םלוע רעד
 ויתונווע לכמ לארשי הדפי אוהו

 .דכיז ענייז עלַא ןופ לארשי ןזיילסיוא טעוװ רע ןוא

 הרצ םויב 'ד ךנעי דודל רומּזמ חצנמל .כ
 .הרצ יופ גָאמ ןיא ןרעפמנע ריד עוו טָאק ,דוד וצ גנַאזַײג ַא

 י -- = ףתלחנ םיוג ואב !םיהולא : ףסאל רומומ .טע
 ץרא ותיחל ךידיפח רשב ,םימשה ףועל לבאמ ךדבע תלבנ תא ונתנ ---.-- --

 וארק אֹל ךמשב רשא תוכלממ לעו ךועדי אֹל רשא םיוגה לע ךתמח ךופש -- -- --

 -= -- -- ךוּפרּח רשא םתפרח םקיה לא ,םיתעבש ונינכשל בשהו -- -- --
 הלחנ ןייד ןיא ןעמוקעג ןענעז רעקלעפ ,טָאג

 ףגיופ יד רַאפ ןסע םֹוצ טכענד ענייד ןופ סרעּפרעק יד ןבעגעג ןבָאה ייז -- -- --
 .דרע רעד ןופ היח רעד וצ עמורפ ענייד ןופ שיילפ יד סָאד ,למיה ןופ

 -רעד טינ ךיד ןבָאה עכלעוו ,רעקלעפ יד ףיוא ןרָאצ ןייד םיוא סיג -- -- --

 ןפורעג טינ ןעמָאנ ןייד ןבָאה סָאװ ,ןכיורגיניק יד ףיוא ןוא ,טנעק
 סיוש רעייז ןיא קיכַאפנביז םינכש ערעזנוא וצ רעדיוו רעק ןּוא ----- --

 -- -- -- טעדנעשַאב ךיד ןבָאה ייז עכלעוו טימ דנַאש יד ןיירַא

 תבש

 ןזעיגילער ַא רַאפ ךיוא רעווש רעייז ןעוועג זיא ָאטעג ןיא תבש ןטיהוצּפָא

 .ָאדנַאמָאק רעשטייד ַא ןיא ָאטעג ןרעסיוא ןטעברַא ןעגנַאגעג זיא רע רָאנ ןעוו ביוא

 וצ טשינ ידכב . ןעיירעקעב-ָאטעג יד ןיא ןטנלָאשט ןלעטש ןגעלפ ןעיורפ עמורפ

 ןטעברַא סָאװ דיי לופ ןייז טגעלפ םישרדמ-יתב יד ןיא .תבש םוא ןכָאק ןפרַאד

 .סָאדנַאמָאק ףיוא טינ

 ןטיהוצּפָא גנוגעװַאב ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה ָאטעג ןופ הפוקת רעטייווצ רעד ןיא

 .תבש תרימש וצ קידנפור םישרדמ יתב יד ןיא סעדער ןטלַאה טגעלפ יורפ ַא .תבש

 טעדרַאמרעד ןענעז עכלעוו ,ןדיי ייווצ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא עטַאט ןייז) עלעבַא

 הבישי רעד ןופ לגניי רעקירָאי ןציירד ַא ,(סעקינטלעוװרעטנוא ךרוד ָאטעג ןיא ןרָאװעג

 ָאטעג ןופ ךעלסעג יד ןיא ןטלַאהרַאפ תבש טגעלפ ,ךעלתואּפ עטיירדעג טימ הנטק

 : עגַארּפ רעד טימ --- ןסָאריּפַאּפ ןרעכיור סָאװ ,ןדיי יד

 ----- !טינ ךָאד וטזומ ןרעכיור !תבש זיא טנייה ?וטסרעכיור סָאװרַאפ ---

 םיבוט םוי

 ,ָאטעג ןיא ןבעל סָאד ןעוװעג טינ זיא סע רעווש ןוא קירעיורט יוװ

 -גערטשנָא עטסערג יד טימ ןרָאװעג טרעייפעג ךָאד געט -חספ יד ןענעז

 .תוצמ ןקַאבעג טָאה ןעמ ואוו ,ןענישַאמ ןרָאװעג טריאורטסנָאק ןענעז סע .ןעגנוג

 ַא ןבעגעגסױרַא ןטרַאק-זייּפש יד ףיוא טָאה ָאטעג ןופ גנולײטּפָא-סגנוזייּפשַאב יד

 ןגעלפ ךס ַא .חסּפ ץנַאג ףיוא ןשטנעמ ַא רַאפ הצמ ָאליק עכלַאה ַא זיב ָאליק לטרעפ

 זיא סע יװ ןבָאה יז סָאװ ,לעמ רעייז ןופ ןרָאּפשּפָא רעירפ םישדח עגנַאל רעבָא

 ןקַאבעג ןענעז עכלעוו ,תוצמ ןבָאה חסּפ ףיוא ןענעק וצ ידכב ,ָאטעג ןיא טעבנגעגניײרַא

 ריתמ ןבָאה םינבר .לעמ-ץייו ןוא -ןרָאק ןופ שימעג ַא ךרוד ָאטעג ןיא ןרָאװעג

 םעד טכַאמעגכרוד ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןעוועג .לעמ ענעקשטער ןוא סעברַא טכַאמעג
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 לפָאטרַאק רָאּפ ַא טימ ןוא געט טכַא ףיוא הצמ ָאליק לטרעפ ַא טימ חסּפ ןצנַאג

 .גָאט ַא

 ,ךעלרעמיצ-ָאטעג ערעייז ןיא טעװַארּפעג ןדיי יד ןבָאה 1942 רָאי ןיא רדס םעד

 ,זייוורעמיצ רעדָא זייוו-תוחּפשמ

 -ילער רעד ןיא :םירדס עכעלרעייפ עוויטקעלָאק ךס ַא ןעוועג ןענעז 1943 חסּפ

 םידלי ןופ ןטַאנרעטניא יד ןיא ,ןלוש-סקלָאפ יד ןיא ,תירבע תירב ןיא ,ךיק רעזעיג

 : ,תודלי ןוא

 טעװַארּפעג .טכַאנ עצנַאג יד םישרדמ יתב יד ןיא טנרעלעג ןעמ טָאה תועובש

 .תועובש ןוקת

 ,טַאר-ןדיי ןופ ןטלַאטשנַא עלַא טכַאמרַאפ ןעוועג ןענעז רוּפכ םוי ןוא הנשה שאר

 ןטרַאק-הבוט-הנשל סרערעל ערעיײז טקישעג ןבָאה רעדניק .סָארויב ,ןזעוו-לוש

 .רָאי ןטוג ַא ןשטניוו ןרעדנַא םוצ רענייא ןעגנַאגעג ןענעז ןדיי

 סלַא .תוכוס ןריט ןוא רעטערב ןופ טלעטשעגפיוא ןדיי עקינייא ןבָאה תוכוס

 יד ףיוא טעברַא רעד ןופ טכַארבעג ןבָאה ןדיי סָאװ ,ךעלגייווצ טנידעג טָאה ךכס

 ַא ןיא ןענופעג ,בלול ַא טימ גורתא ןייא ןעוועג ךיוא זיא ָאטעג ןיא .סָאדנַאמָאק

 זיא ,תוכוס דעומה לוה גָאט ןטרעפ ,1942 רעבָאטקָא ןטשרע םעד .בוטש עבורח

 .גנורעייפ-הבאושה תיב תחמש ַא זױלק רעשיבצק רעד ןיא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא

 ףייו :עמעט רעד ףיא טדערעג טָאה גרעבדלָאג רזעילא רערעל רעזעיגילער רעד

 ,םילהת ןעלטיּפַאק טגָאזעג טָאה ןָאסלעדיא ןזח רעד ןוא ,ןרערט ןוא רעסַאװ

 ןענעפע סָאװ ,ךעלעריט טימ ,ךעלדנעפ ןגָארלעג רעדניק ןבָאה ,הרות תחמש

 ןעגנולדנַאהרעכיב עבורח יד ןיא ןרָאװעג ןענופעג ןענעז עכלעוו ,שדוק ןורַא םוצ ךיז

 -ָאטעג ןופ ךעלדנעפ-הרות תחמש ןעוועג ךיוא ןענעז סע .עזַאמ ,לַאטנעזָאר ,קנופ ןופ

 | .עיצקודָארּפ

 :טגערפעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ .טלופרעביא ןייז ןלוש יד ןגעלפ רוכזי וצ

 ?רוכזי לָאמַא זנוא ךָאנ ןגָאז טעוװ רעוו ---

 ,ךעלדיירד-הכונח ענעיילב ךעלסעג-ָאטעג יד ןיא ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןענעז הכונח

 -ָאטעג ןופ ךעלדיירד ענרעצליה ךיוא יו -- ןעגנולדנַאהרעכיב יד ןיא ענענופעג

 .עיצקודָארּפ

 ענרעצליה ןרָאװעג טעברַאעגסיוא תוכאלמ-ילעב עייר ַא ךרוד ןענעז םירוּפ וצ

 .רעדניק יד רַאפ סרעגערג

 תוריזג ערעווש רעדָא עיצקַא ןַא ןרעװ טרַאװרעד טגעלפ סע ןעװ .םיתינעת

 .רוביצ תינעת ַא ןפורסיוא ןזיירק עזעיגילער יד ןגעלפ ,ָאטעג ןיא

 טעדרָאמרעד ןענעז סָאוו ,ןדיי ייווצ ןופ לַאפ רעד ןעוועג זיא'ס יװ ,םעד ךָאנ

 -עגפיוא ףָארטש סלַא ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ-טלעוורעטנוא עשידיי ךרוד ןרָאװעג

 ידכב ,רוביצ תינעת ַא ןפורעגסיוא ןזיירק עזעיגילער יד ןבָאה --- ,ןרָאװעג ןעגנַאה

 .חורה תוררועתה וצ ןקעוו וצ

 ןרַאטינַאס ןבענ ןענעדרָאוצנייא טימַאב ךיז ןבָאה ןזיירק עזעיגילער יד .הוקמ

 .טנַאקַאב טינ רימ זיא ייז ןעגנולעג סָאד זיא יצ .הוקמ ַא טקנוּפיזָאלכרוד

 םיחוכיוו ןפורעגסיורַא טָאה ןישודקו הּפוח ןופ םעלבָארּפ סָאד ןישודקו הפוח

 תעב עטריפעגסױורַא יד ןעמ ןעק יצ .עגַארפ רעד בילוצ ןזיירק עזעיגילער יד ןיא
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 םינמלא סלַא ייז ךָאניענעבילבעגרעביא יד ןוא ,םירטפנ סלַא ןעמעננָא סעיצקַא יד

 .ןישודקו הּפוח ןלייטרעד ןעגנוגנידַאב-ָאטעג יד ייב ןעמ געמ יצ ןוא --- תונמלא ןוא

 ..לארשיב תחא שפנ ורפמי לאו םלוכ וגרהי

 ןטלַאהעגּפָא ןזיירק עזעיגילער יד ןבָאה ןענייש עלעג יד ןופ עיצקַא רעד ךָאנ

 בקעי טנַאדנעמָאק-ָאטעג םוצ עיצַאגעלעד ַא ןַאד קעװַא זיא'ס ןוא גנוטַארַאב ַא

 קחצי ברה ,יקסװַאליּפ ברה ,שטיוָאנַאמלַאז לדנעמ ברה ןופ דנַאטשַאב ןיא ,סנעג

 .ןַאמטסוג ברה ,סקינרַאק

 ןדיי ַא ןבעגסױרַא ןעמ ןעק ןיד ןשידיי םעד טול זַא ,טגָאזעג םיא ןבָאה יז

 טרעוו רע ןעוו ןוא ןָאזרעּפ ןייז קידנזייוונָא ,םיא טרעדָאפ יז ןעוו ,טכַאמ רעד וצ

 ןעוו ,ןדיי ַא ןבעגסױרַא טינ רעבָא רָאט ןעמ .םיאטח עכעלנעזרעּפ ןיא טקידלושַאב

 ןגעוו רָאנ ,ךיז ןקידניזרַאפ ןגעוו טינ טסייה סָאד ןדיי ַא םתס טרעדָאפ טכַאמ יד

 : ,דיי ַא ןייז םצע םעד

 -וצסיוא טכער ןיײק טינ טָאה רע זַא ,ןסנעג בקעי ןזיוועגנָא ןבָאה םינבר יד

 ,גנורעדָאפ ןייז ףיוא שטייד םעד ייז ןלעטשוצוצ ןוא ןדיי ןביילק

 ןוא סעיצקעלעס ןיא ןעמענלײטנָא ןייז טימ זַא ,טרעפטנעעג טָאה סנעג בקעי

 -- .טיוט ןופ עקירעביא עלַא רע טעװעטַאר ,ןדיי לָאצ םעניילק ַא ןבעגסױרַא ןטימ

 ;ם"במר רעד טגָאזעג טָאה לַאפ ַאזַא ףיוא ןוא

 -- םכלוכ גורהנ אל םאו .והגרהנו םכמ דחא ונל ונת :םוכע םהל ורמא םא ןכו

 ,ם"במרהל "הרותה ידוסי תוכלה) ..לארשימ תחא שפנ םהל ורסמי לאו םלוכ וגרהי

 .('ה ףיעס 'ה קרּפ

 ךייא ןופ םענייא סױרַא זנוא טיג :רענידנצעג יד ייז וצ ןגָאז סע ביוא ,ךיוא ןוא)

 -- ןעמעלַא ךייא רימ ןענעגרהדעד טינ ביוא ןוא ,ןענעגרהרעד םיא ןלעוװ רימ ןוא

 טינ שפנ ןייא ןייק וליפא ייז ןבעגסױרַא טשינ ןלָאז יז ןוא ןרעו טעגרהעג עלַא ןלָאז
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 שטנעמ-אטעג רעד 2

 ןקו רעכעלמננוי הניּק ,יורפ ןאט

 ךיז טָאה יװ ?שטנעמ-ָאטעג ןופ גנַאג-ןעקנַאדעג רעד טעטלַאטשעג ךיז טָאה יו

 !טריגַאער ייז ףיוא רע טָאה יװ ?ןעגנוגנידַאב-ָאטעג יד וצ טסַאּפעגוצ דײ-ָאטעג רעד

 -נעמַאזוצ ייב קיכיסּפ ןיא ןענַאטשטנַא ןענעז ןטנעמָאמ עשיפיצעּפס ,עיינ עכלעוו

 ?ןעגנוגנידַאב עטעטרַאוװרעדמוא ,עיינ יד טימ ןפערט

 עדעי לייו ,ןייז ךַאװ דימת ןעמ זומ ַאטעג ןיא ;ןפמעק ןעמ זומ ןבעל ןרַאפ

 יד ןשרעהַאב ,ךיז ןשרעהַאב -- הנכס עטעטרַאװרעדמוא ןַא ריד ףױא טרעיול טונימ

 ןגָארטרעביא קידלודעג ;ייז ןופ ןענירטנַא ,ייז ןדיימסיוא ,תונכס יד ןעזסיורָאפ ;ורענ

 ןגָארטרעביא קידלודעג ,ךיז וצ ןעגנוגנידַאב יד ןסַאּפוצ קידלודעג ,ןעגנוגנידַאב-ָאטעג

 יב ןבעלכרוד ;טונימ רעטצעל רעד זיב ןפָאה ,ןטרַאװ ;טייקכעלמעווקַאבמוא עלַא

 רעטעפש -- קיליוטייצ זיא ָאטעג רעד ;ןעגנוגנידַאב עלַא ץָארט ןוא ןעגנוגנידַאב עלא
 ' -- טייהיירפ עקידנעטש יד טמוק

 ,ָאטעג ןיא שטנעמ ןדעי ןופ ןעקנעד םענופ ןטנעמעלע ןעוועג ןענעז סָאד
 ּש --

 יד ןיא .םענייא ןדעי ןופ גנוזָאל יד ,ליצ סָאד ןעוװעג זיא -- !טלַאהסיוא

 וטזיב טינ זַא לייוו ,קיטולבטלַאק ןייז ןעמ ףֹרַאד -- סעיצקַא ןופ ןהעש עטסרעווש

 ןעװעטַאר ןופ טייקכעלגעמ ענעטלעז ַא וליפא ןעזרַאפ טסנעק ןוא ןריױלרַאּפ ןצנַאגניא

 :ו .ךיז

 טינ וליפא טסגעמ ,סרעלעק ןוא סענילַאמ ןיא ,סעיצקַא ןופ גנוטרַאװרעד ןיא

 -- .ןטפערק יד ןופ ןלַאפ טינ טסלָאז ידכב ,ליומ ןיא סעּפע םענ ,סעּפע סע ךָאד ,ןלעוו

 ַא ןיא ןעמ זַא ןסעגרַאפ וצ טינ ידכב -- שטנעמ ַא יװ ןָאטנַא ךיז ףרַאד ןעמ

 -- .ןזָאלּפָא טינ ךיז רעבירעד ףרַאד ןעמ -- שטנעמ

 -ָאטעג ַא ףיוא ,טרעצנַאק ַא ףיוא ייג ןַאד -- טימעג ןפיוא קירעיורט זיא'ס

 ליאעפ ןייז וצ ידכב -- רעצ םעד ?ןרעטּפולסיוא, זומ ןעמ --- גנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 ַא ןופ העש ןיא ,ןעקנַאדעג יד ןעלקנוטרַאפ טשינ לָאז רעצ רעד -- ןעקנעד םוצ

 ,עיזיצעד

 ידכב ,סעקנַאב עטקַאהעג ךיז טלעטש רענייא יו -- האופר ַא טמענ רענייא יו

 ַא ףיוא טייצ וצ טייֵצ ןופ ןייג ןשטנעמ ןגעלפ ױזַא ,טולב עטכעלש סָאד ןזָאלוצּפָא

 ךיז ןעגניווצפיוא ,הרוחש הרמ יד ןזָאלּפָא ןוא ןכַאל לסיבַא ידכב ,יווער-ָאטעג

 סָאד ןוא ןייזטסואווַאב ןרעווש םעד העש רָאּפ ַא ןסעגרַאפ ,גנומיטש ערעסעב ַא ןיילַא

 -- - -- ליּפעגרָאכ עצרַאװש
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 ןדעי ,חעידי עטוג עדעי ןּפַאכפיוא ױזַא --- יורטש ַא ןיא רעקידנקנירט ַא יו

 ;טומ ךיז ןבעג ךעלטסניק --- ייז ןיא ןביולג טלַאװגב ךיז ןעגניווצ --- גנַאלק ןטוג

 ,העש ןיא העש ,ךעלגעט-גָאט ןעקנעדעג וטספרַאד ,טײקמַאזכַאװ רעקידנעטש ןיא ןוא

 ענייד רַאפ ןוא ךיז רַאפ ןליפרעד וצ טסָאה וד עכלעוו ,ןבַאגפיוא ןוא ןטכילפ יד

 -- .ןשטנעמ-החּפשמ

 יש
 -טּפיוה ןוֿפ עיציזָאּפ ןייז ןריולרַאפ ָאטעג ןיא טָאה -- רעטָאפ רעד ,ַאמ רעד

 יד טלײטעג םיא טימ טָאה סע :החּפשמ רעד ןופ רעגרָאזַאב-טּפיוה ןוא רעציש

 ןופ ןרעפס עסיוועג ןפַאשעג ךיז ןבָאה רעבָא ךָאד .ןגרָאז יד קיסעמכיילג יורפ

 ,ןגרָאזַאב וצ בוח-טּפיוה ןייז ןיא סָאד זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןַאמ רעד עכלעוו ,םינינע

 ןופ בוח רעד סע ןזיא -- טינ סע טגנילעג םיא ביוא טשרע ןוא -- ןטיהרַאפ וצ

 : :ו ,יורפ רעד
 םעד ןגירק ןעוועג זיא ָאטעג ןיא ןַאמ ןדעי ןופ גרָאזטּפױה עטשרע סלַא

 ;רעדניק יד טימ יורפ יד ךיוא קיטייצכיילג טגרָאזַאב רע טָאה טימרעד ;ןייזע-סנבעל

 ידכב ,סָאדנַאמָאק-סטעברַא ,רעצעלּפ-סטעברַא ענעדישרַאפ ףיוא ןפרַאװ ךיז זומ רע

 רעבָא ןעגנילעג םיא סע טגעלפ לָאמ עלַא טינ ;ןייש-סנבעל םעד ןכיירגרעד וצ

 רעסיוועג ַא רָאנ .ענייש-רענעמ ןעוועג עקַאט ןענעז ןענייש עטשרע יד .,ךָאד

 טזומעג ןַאד טָאה יורפ ררעייז ןוא ןַײש ןעיורפ םעד ןופ ןסָאנעג טָאה רענעמ לייט

 .ןטעברַא עטסרעווש יד ףיוא ןייג

 "ןריזינַאגרָא; וצ עבַאגפיוא ןוא טכילפ ןייז רַאפ ןטלַאהעג טָאה ןַאמ רעד

 -ןירַא סע ןוא ןטקודַארּפ-סגנוזיּפשַאב םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא ָאלעג ןרעסיוא

 -סגנוניואוו ןיא "ןעװעלַאדנַאקס,סיוא ,ןפמעקסיוא ,ןכוזשיוא :ָאטעג ןיא ןעגנערב

 ץלַאה ןפָאלש םוצ ערַאנ ַא ןגרָאזַאב ;לקניוװ ןייז ,גנוניואוו-ָאטעג ןייז גנולײטּפָא

 ץלָאה ךעלקיטש טעברַא רעד ןופ טייו רעטעמָאליק טפָא ןּפעלש .,ןצייהַאב םוצ

 ַא ףיוא טרָא ןַא ןעניפעג ,רעגעלעג סָאד ןעיובוצפיוא ידכב רעדָא ןצייה םוצ

 ןעמעו טימ ,םיפתוש עטיורטרַאפ יד ןוא ןלַאירעטַאמ-יוב יד ןכוזסיוא ,ענילַאמ

 תוריזג יד "ןקעמשסיוא, ,סיינ ענײמעגלַא עלַא ןסיוו ;ענילַאמ יד ןעיוב ןעמַאזוצ

 ןרַאפעג עקידנעָארד יד ןגעוו עקיבוטש יד ןגָאזנָא

 ִּש

 ,עלעּפָאט ,עטריצילּפמָאק רַאפ ןענַאטשעג טּפָא זיא -- רעטומ יד -- יורפ יד

 .ןבַאגפיוא עטניואוועג טשינ ריא רַאפ

 סָאד ןטיירגוצ ןזעװעג יורפ רעד ןופ ןטכילפ-טּפיוה יד ןענעז טייז ןייא ןופ

 -סי'א ,ןעגניגנידַאב-ָאטעג ערעוװש יד ייב סע ןכַאקסיױא ,רעדניק ןוא ןַאמ ןרָאפ ןסע

 ;עלעװיײא-ָאטעג םייב עייר ַא ,טנוװָא ןטעּפש ןיא רעדָא ,גָאטרַאפ ןעיורג ןיא ןפמעק

 ןופ ,רישעג ןופ ,טנעװ יד ןופ ןרעמיצ יד ןופ טייקנייר יד ןטיה ,ליד יד ןשַאװ

 יינַאס יד ןופ ארומ רעקידנעטש רעד רעטנוא סרעטצנעפ ןופ ,ןרָאדירָאק ןופ ,ּפערט

 -ָארּפ לסיב סָאד "ןדערעשטָא; עגנַאל ןיא ןעמענוצּפָא ןטיהּפָא ;סעיצקעּפסניא ערַאט

 ןעק ואוו ;ךיז ןסיוורעד ;ןטרַאק-ָאטעג יד ףיוא ןרעוו ןבעגעג ןגעלפ סָאװ ,ןטקוד

 ןשַאװסױא ;סעקַארוב לסיבַא ,לפָאטרַאק רָאּפ ַא ,ןייב-דרעפ ַא ןפיוק סעּפע ןעמ

 ,ןצנַאװ יד ןענערבסיוא ,טנַאװעג-טעב סָאד ןרעטפול ,ייז ןענעקירטסיוא ,שעוו יד

 .ָאטעג ןופ לעמוט ןיא ןעשזדנָאלברַאפ טינ לָאז דניק סָאד זַא ,ןבעג גנוטכַא |
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 ןַײג קיטייצכיילג טזמעג ןעיורפ ךס ַא ןבָאה -- רעבָא טייז רעדנַא ןַא ןופ

 -- לגיצ ןוא רעצעלק ןּפעלש ,רעבירג ןבָארג ,טעברַא רערעוװש גָאט ןצנַאג ַא ףיוא

 ןיא ןוא -- ןגירק טנעקעג טינ טָאה ןַאמ רעד ןכלעוו ,"ןייש, ַא ןגירק וצ ידכב

 יד ,טפַאשטריוװ יד ,ךיק יד םעד ץוח ַא ןכַאמ ןהעש-טנוװָא ןיא ,ןהעש-ןגרָאמירפ יד

 .טייקנייר-בוטש

 טוג ךיז טיג ,ןירעציזַאב ןייש יד .יורפ יד זַא .ןזיײװסיױרַא ךיז טגעלפ טּפָא

 ןעלגומשניירַא ןיא ,ץלָאה ןגָארטנײרַא ןיא ,ןטעברַא-רענעמ ערעווש עלַא ןיא הצע ןַא

 ,רעבָא ןַאמ רעד -- ןענידרַאפ ןיא .ןריזינַאגרָא ןיא ,ןכַאז ןשיוט ןיא ,ןטקודָארּפ

 יד ןריפסיוא םייב זָאלטַאר זיא -- ָאטעג ןיא ןִציז זומ סָאװ ,"רעזָאלניש, רעד

 יד ןטלַאהפיוא ןוא ןגָאטימ יד ןכָאק ,שעוו ןשַאװ ,ןליד יד ןשַאװ ןופ ןטעברַא-ןעיורפ

 ,רעמיצדָאטעג ןופ טייקנייר -

 -- טעברַא רעד וצ טייג ןַאמ רעד ןעוו ,ָאטעג ןיא טביילב סָאװ ,יורפ יד ןגעקַאד

 ןטקודָארּפ יד טפיוקרַאפ ,טיורב טקַאב ,ןקָאז טכיררַאפ ,ןכַאז ענעסירעצ טיינרַאפ

 ןוא ןשיוטסיוא םוצ ןכַאז ףיוא טכוז ,טלדנַאה ,טכַארבעגנײרַא טָאה ןַאמ רעד סָאװ

 רעבירעד .טנעה עשיאיורפ ןיא ןגעלעג ןענעז "ןטפעשעג-סנָאיסימָאק, בור סָאד

 רענעמ יד סָאװ ,טייצ רעד ןיא ,טמעקרַאפ .ןשַאװעגמורַא ,ןָאטעגנָא רענייר יז זיא

 .ןעזסיוא םענייר ןיא ,ךיז ןעמעקרַאפ ןיא ,םישובלמ ןיא ךיז ןזָאלּפָא ךיג ןגעלפ

 ןעיורכ יד סױרַא ןזייו ןטייצ ערעווש יד ןיא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע

 -- רענעמ יד יװ ,ןטייקיאעפ-סגנוטסייל ,עיגרענע ,רעיודסיוא ,עוויטַאיציניא רעמ

 -מוא ענעדישרַאפ ןיא -- רענעמ יד יו הצע ןַא רעסעב קידנטײדַאב ךיז ןביג ןוא

 .סעיצַאוטיס עטכירעג

 יד .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא טריוװרעסבָא ךיוא ךיא בָאה עבלעז סָאד

 רעטכיײל .ןעגנוגנידַאב-סנבעל ערעוװש יד וצ טסַאּפעגוצ רעטכייל ךיז ןבָאה ןעיורפ

 טייקנייר יד ןטיהעגפיוא רעגנעל קידנטײדַאב ,ךיז ןזָאלעגּפָא טינ ,הצע ןַא ןבעגעג ךיז

 -קנַארק ערענעלק קידנטיײדַאב ןעוועג זיא ןעיורפ יד ייב ;םידגב ןוא רעּפרעק ןופ

 .רענעמ יד ייב יו ?טייקכעלברעטש עכעלריטַאנ; ןוא טײקיטפַאה

 -סַאטַאק  רעמ ןענעז ןעיורפ יד זַא ,הנקסמ ַא ןעיצ ןײמעגלַא ןיא ךיז טזָאל'ס

 .רענעמ יד יװ "טנַאטסיזער-עפָארט :

 ַא ןייז טפָא טגעלפ ןעיורפ יד וצ זַא ,ןסעגרַאפ טינ ךיוא רעבָא ףרַאד ןעמ

 ןגעלפ ייז ןוא ,רענעמ יד וצ יו טעברַא רעד תעשב גנואיצַאב ערעדלימ קידנטײדַאב

 .ןרעװ ןגָאלשעג רעקינייװ ךס ַא

 יש

 ןופ ץעזעג סָאד ,קילג ַא ןעיורפ עשידיי יד רַאפ ןעוועג זיא טכיזניה-ןרע ןיא

 -יטלַאװגרַאפ ןוא םייונע ,רָארעט ןופ טיהרַאפ ייז טָאה רעכלעוו -- ?עדנַאש-ןסַאר,

 ןוא רעטילימ-ייצילַאּפ שטייד ,סרעעזפיוא-סטעבדא עשטיד עועײז דצמ ןעגנוק

 ןכערב ןופ טקַא רעדעי ןייז זַא ,טסואוועג טָאה שטייד רעדיווטעי לייוו ,טייל-ס"ס

 ןעונערב םיא רַאפ ןעק -- יורפ רעשידיי ַא טימ "עדנַאש-ןסַאר, ןופ ץעזעג סָאד

 ,ךעלדיימ ייב רקיעב ןוא ,ןלַאפ ןעוועג רעבָא ןענעז'ס .טיוט ךיוא טפָא ,עיצַאדַארגעד

 ,עשירעיצרעד עשידיי וצ עקירעהעגנָא טינ ,ןלוש עקיכַארּפשדמערפ ןיא ענעגיוצרעד

 םעד לכיימש רעייז ןעקנעש ןגעלפ עכלעוו- -- ןעגנוגעוװַאב-טנגוי עשיטילָאּפ רעדָא

 סָאװ ,ןגיוא ענייז ןיא ןייז ןח-אשונ גנונעפָאה ןיא טּפָא ,רעעזפיוא-סטעברַא ןשטייד
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 טּפָא ..טיוט/ ןופ ןעװעטַאר יײז טימרעד ןוא עיצקודער ַא תעשב ןפלעה טעװ סע
 לקיטש ַא ,לזעק ַא ,רעטוּפ לקיטש ַא ,הנתמ ַא סעּפע ןעמוקַאבוצסױרַא קעווצ ןטימ

 יד רַאפ ָאטעג ןיא סע ןעגנערבניירַא ןוא --- לפָאטרַאק ענעקַאבעג לסיש ַא ,טיורב

 סָאװדַאּפ ,ןייטשרַאפ טנעקעג טינ ןבָאה ךעלדיימ עקיזָאד יד ;עקיבוטש עקירעגנוה

 וצ לכיימש רעקידלושמוא ןַא זַא ,רענעמ עשידיי יד ,םינכש-סטעברַא ערעייז ןעניימ
 ,זָאלנרע ךיוא זיא -- "טינ טגָאלש סָאװ ,יצַאנ ַא;-

 ןעגנערב ָאטעג ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל עיורג ,עקידנכערבעצ יד ןגעלפ טפָא

 ַא ןיא ןסיגוצסיוא גנַארד ַא וצ ,ןעיורפ יִד ןשיוצ טייקטציירעג רעשיאעוורענ וצ

 ןופ תינכש ןשיווצ ןטקילפנָאק עקידתוללי ןיא ,ןרָאצ רעייז ןעיירעטלעש ןופ לוכמ

 ,רעלטימרַאפ רעד ןייז ןַאמ רעד טגעלפ ןַאד .טייקיניילק עדַאיל ַא בילוצ רעמיצ ןייא

 .רעגנערב-םולש רעד ןוא ,טפוש רעד

 יש

 ןויטקַא ןקיטלַאוװעג ַא ןופ טקַאפ םעד ןביירשרַאפ טעװ רעשרָאפ-עטכישעג .רע

 רעכלעוו ,ליײטנָא ןַא ,גנוגעווַאב-סדנַאטשרעדיװ רעד ןיא יורפ רעשידיי רעד ןופ לייטיִא

 ןשידיי ןיֹא יורפ רעד ןופ לײטנָא רעוויטקַא רעד יװ ,רעסערג -קידַנטיײדַאב ןעוועג זי;

 : ,ןטייצ עלַאמרָאנ יד ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג

 ןעלגומשרעביא םייב ,ןצענערג ןענעבנג םייב ,ָאטעג וצ ָאטעג ןופ תוחילשב

 יד םיוא -- טייז רעׂשירַא רעד .ףיוא ,דלַאװ ןיא ,ףמַאק ןיא ,ןפורפיוא ןוא רעויקג

 עשידיי סָאד זיא -- םישזערייצַאנ ןרעטנוא ןבעל ןשידיי ןופ סעיציזָאּפ-טנָארפ עלַא

 .עבַאגפיוא רערעווש רעדעי וצ עטשרע יד ןעוועג לדילמ

 ןענעז ייז ;עטנַאקַאב ןעמענ ענלצנייא רָאנ ןענעז סָאד -- עמעט .ענָאיל ,עקמורפ

 רעד .סָאטעג עלַא ןיא סעמעט ןוא סענָאיל ןוא סעקמורפ יד ןופ ןלָאבמיס רָאנ

 יד ָאלעג רעװעשרַאװ ןופ ןביירשרַאפ וצ ןסיוו טעװ רעביירש-עטכישעג רעשידיי

 הרופצ ,טשט'הנח ,הקבר ,אקניא ,עיסאט ,עינַארּֿפ ,עיסִיד ,ערימ ,עקהוח ןופ ןעמענ

 .ערעדנַא ןוא

  ,דנַאלסודסײװ ,עטיל ןופ רעדלעװ יד ןיא ױזַא ןוא ,ָאטעג ןדעי ןיא ױזַא ןוא

 .ןלױּפ ןוא עניארקוא

 עלַא וצ ןעגנַאגעג ייז ןענעז -- רעייפ ןיא ןייג וצ גנַארד ַא ןופ ןבירטעג יוװ

 גיוא סָאד ןרַאנּפָא ןיא ,עיזיצעד רעלענש ןיא שירענעמ ;סעיציזָאּפ עטסכעלרעפעג

 ןגעװסי א ןוצ ןלַאפניא עטעטרַאװרעדמוא ןעניפעג ןוא שיטסַאלע ,ןַאמ-ס"ס ןופ

 -רַאפ ,רעוװעג ןוא טלעג טימ סעיצקַאזנַארט ןריפכרוד ןיא טלַאק ןוא טנכערעגסיוא
 ,תוחילש רעייז ןופ קיטנַאמָאר רעד ןיא טרוכיש

 יד וצ יורפ יד טּפוטשעג טָאה סָאװ ,תוביס יד ןופ ענייא זַא ,רעכיז זיא'ס

 ןרילומיס ,רָאה יד ןכַאמ דנָאלב ןענעק ריא ,םינּפ שירַא ריא זיא ,סעיציזָאּפ ערעווש
 ןסַאג יד ףיוא ךיז קידנגעװַאב ,םידשח עסיורג ןייק ןפורסױרַא טינ ןוא ןירעירַא ן

 רעוויטַאלער רעיײז רעבָא ץָארט ןריּפַאּפ עשירַא עשלַאפ טימ ןגעוו יד ףיוא ןוג

 ןריּפַאּפ עׂשלַאפ יד טימ ןלַאפעגכרוד ךעלדיימ יד ןופ ךס ַא ךָאד ןענעז ?טײקשירַא;

 /  .ַאּפַאטסעג רעד ןופ ןרעלעק יד ןיא ןבעל רעייז טקידנעעג ןיא

 -רַא קידנריפסיוא ,ןתוחילש ערעייז וצ קיליוויירפ ןעגנַאגעג ייז ןענעז ךָאד ןוא

 ןיא קיטולבטלַאק קידנקוק ףליּפש וצ ןלַאפעגסיױא זיא ייז סָאװ ,עלָאר יד שיטסינ
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 עשידיי ןומה ןשילױוּפ ןשיװצ קידנעעזוצ ;ייברעד קידנעלכיימש ןוא טיוט ןופ םינּפ

 עשיטימעסיטנַא ,עשינָאריא ייברעד קידנְכַאמ ןוא ,תוטיחש ןוא ןעגנוריפסיורַא-ןסַאמ

 רעד וצ ןעמוק ןַאד ןוא ..ןיקַאילָאּפ עטוג ַא סלַא ןטליג וצ ידכ ,ןעגנוקרעמַאב

 -ָאקָאטָארּפ ,קילגמוא ןופ טרּפ ךָאנ טרּפ ןלייצרעד ןוא גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא

 ןדיי יד ןענערָאװ וצ ידכב ןוא ,ןסיו לָאז עטכישעג יד ידכב ,עיצקַא עדעי ןריל

 .סָאטעג יד ןיא

 עיינ ַא ןעיורפ יד ייב ןרָאװעג הלגתנ ןהעש ערעווש יד ןיא ,ןַאד זיא'ס

 --- .םזימַאניד-עפָארטסַאטַאק ַא ןפורנָא סע טלָאװ'כ ,גנולעטש עשיכיסּפ

 ִּש

 ,ָאטעג זיא סָאװ טסואוועג ןיוש טָאה דניק עטסנעלק סָאד ,ָאטעג ןיא דניק סָאד

 טסייה סָאװ ,ןָאטעג טרָאד טרעוװ סָאװ ,רַאנָאפ טיידַאב סָאװ ,ָאטעג טניימ סָאװ

 ןליּפש ךיז ןגעלפ רעדניק יד .ענילַאמ ַא ןיא ןעמ טפיול סָאװ ןגעוו ןוא ענילַאמ

 ןריפקירוצ , ןוא "רַאנָאפ ןיא תוטיחש/ ,"סענילַאמ יד ןסיירפיוא, ןיא ,"סעיצקַא; ןיא

 סע סָאװ טסואוועג ,לרוג רעייז טסואוועג ןבָאה רעדניק יד ."עטיוט יד ןופ ןכַאז יד

 -נײרַא ןענעק סָאװ ,עמַאמ יד ,עטַאט רעד .,זָאלצוש ןענעז ייז זַא ןוא ,ייז טרַאװרעד

 ..ןצישַאב טינ רעבָא יז ןענעק -- הרוחס ןענעבנגניײרַא ,זײּפש ןעװענילַאמ

 זיירק-ףושיכ ַא טימ ךיז ןזײרקמורַא יו טלָאװעג דניק סָאד טָאה וויטקניטסניא

 סָאד טָאה זיירק-ףושיכ ןקיזָאד םעד ,ןבעל-ָאטעג טינ ,רעדִנַא ןַא טרָאד ןבעל ןוא

 ןבעל טמולחעגסיוא ןַא טבעלעג רע טָאה ָאד .לושד-ָאטעג רעד ןיא ןענופעג דניק

 ןשטנעמ עלַא; זַא ,ןעגנַאזעג-רעדיל ןוא סרערעל יד ןופ ןעגנולייצרעד ,רעכיב ןשיווצ

 ."רעדירב ןענעז

 ןופ טייקטבילרַאפ ַאזַא ,עביל ַאזַא ,טעטעיּפ ַאזַא ןעזעג טינ לָאמנייק ךָאנ בָאה'כ

 .ָאטעג ןיא יו סרערעל ערעייז ןוא רעדניק

 ַא ןענרעל םעד ןעמדיוו טנעקעג ךיז טָאה ייז ןופ לייט ַא רָאנ ,עכעלטנגוי יד

 ןרעסיוא ןטעברַא ןעגנַאגעג רעבָא ,ןטַאטשרַאװ-ָאטעג יד ןיא ןטעברַא ןגעלפ ייז ןופ ךס

 רעטנוא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,בולק-טנגוי םעד טכוזַאב טנוװָא ןיא ןוא -- ָאטעג

 .סרערעל-ָאטעג יד ןופ גנוריפנָא רעד

 רעגערט סלַא .סרעזייוו געוו ערעייז סלַא ,סרערעל יד וצ ןעגנואיצַאב ערעייז

 -- ןבעל-ָאטעג ןופ ןעגנוגנידַאב עקיּפמוז יד ןיא םידיחי ענייר-שיטע ןוא טסייג ןופ

 ,גנורעטעגרַאפ טימ ,שממ ,טפָא ,עיצָאמע טימ לופ ןעוועג זיא

 עקירָאי ףלע-ןעצ ,טייקפייר עשיכיספ ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה רעדניק יד ייב

 טריזינַאגרָא ,ענעסקַאװרעד יו טריקיזיר ,ענעסקַאװרעד יו טכַארטעג ןבָאה ,רעדניק

 .ענעסקַאװרעד יו טרידיצעד ןוא ענעסקַאוװרעד יו

 ןבָאה ייז ,טסייג-סגנופַאש רעייז טלקיװטנַא קרַאטש רעדניק יד ייב ךיז טָאה'ס

 ןעגנובײרשַאב ,ךיז ןעװעטַאר רעייז ןופ ,סעיצְקַא יד ןופ תונורכז ,רעדיל ןבירשעג

 טכַאמעג ןבָאה ייז ןופ ךס ַא ,רָאלקלָאפ-ָאטעג טלמַאזעג ןבָאה ייז ;ןבעל-ָאטעג ןופ

 וצ גנַארד רעפרַאש ַא טלקיװטנַא ייז ייב ךיז טָאה סע :ןעגנונעכייצ עלופטכַארּפ

 .ענעצס רעד ףיוא ןטערטפיוא ,ןרימַאלקעד ,ןריטיצער

 םייב טסײג-סגנופַאש רעד טילבעצ ךיז טָאה יװַא ןּפמוז ןשיווצ ןעיליל יו

 -טסניק עטשטנעבעג ,ןטנַאלַאט עשירעטכיד עפייר ןענַאטשטנַא ןענעז'ס ;ןכעלטנגוי

 -ַאלקעד עלַארָאכ רקיעב ןוא -- ןריטיצער ,ןרימַאלקעד :;ןטסיטרַא עטבַאגַאב ,רעל |
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 .עכעלטנגוי יד טרינָאיסַאּפ טָאה -- ך"נת ןופ ןוא רעלעטשטפירש עשידיי ןופ סעינזַאמ

 עשיטסימ טימ עטכישעג ןעלטיּפַאק ןריטערּפרעטניא סָאװ .,ןטעלַאב עוויטקעלָאק

 ַא ןיא ןגעלפ -- ףמַאק ןיא גנונעפָאה ןופ ,ןטסקעט עלופסָאטַאּפ ןוא ןעגנוגעווַאב

 .עכעלטנגוי יד ךרוד ןרעװ טריפעגסיוא ,ןָאט ןלופתואיבנ ןוא זַאטסקע ןטרוכשרַאפ

 -- !הנחמב םיאבנתמ, ליפיוו

 עידוטס- עשיטַאמַארד עשיאערבעה יד ,רָאכ רעשיאערבעה ןוא רעשידיי רעד

 .טנגוי-ָאטעג רעטריזַאטסקע רעד ןופ ןענַאטשַאב רקיעב עקַאט ןענעז

 "וצפיֹוא תוחילש ַא רעייז רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה עכעלטנגוי יד ןוא רעדניק יד

 יד ןשיװצ אקווד -- ןטעלַאב ןוא סעיצַאטיצער ,סעיצַאמַאלקעד ערעייז טימ ןטערט

 -יל ףיוא ,"רעטַאעט-ָאטעג; ןיא ,"סעירָאטידיוא-רעטעברַא; יד ףיוא ,ענעסקַאוװרעד

 יד רַאפ טייקנייש ןוא טייקיטכיל ןעגנערבוצניירַא ידכב -- סעימעדַאקַא עשירַארעט

 .רעדירב ןוא ןרעטלע עטרעטַאמרַאפ

 קרַאטש ַא טרימרָאפעגסױא ךיז טָאה עכעלטנגוי יד ייב ןוא רעדניק יד ייב

 ןרעװש ןיא ןפלעהוצטימ ןוצר ַא ןוא ענעסקַאװרעד יד טימ תופתוש-לרוג ןופ ליפעג

 ןטלַאהפיוא ,?ןרושזיד,, יד ןליפסיוא ןפלעה ןגעלפ רעדניק עניילק יד .לגנַארעג-סנבעל

 ךָאנ ,טיורב ךָאנ "סעקיילָאק, יד ןיא ןייטש ,ןרעמיצ יד ןופ טייקנייר ןוא גנונעדרָא

 ןיא ,"ןריזינַאגרָא; ןיא ןפלעה ןגעלפ עכעלטנגוי יד .רעסַאוו עסייה ךָאנ ,ןטקודָארּפ

 ַא ידכב ןרָאי ערעייז ןופ רעטלע ץלַא ךיז ןביירשרַאפ ,ןטקודָארּפ ןעלגומשניירַא

 עשיזיפ ,ערעווש ףיוא ָאטעג ןרעסיוא ןייג טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב וצ םעד קנַאד

 ןוא ,ךיז ןעװעטַאר ןענעק ןגעלפ ייז ןכלעוו ךרוד ,ןייש-סנבעל ַא ןגירק ,ןטעברַא

 .החּפשמ רעד ןופ זיא סע ןעמעוו ךָאנ ךיוא

 ּש

 ןעגנוניישרעד עוויטַאגענ ןזיווַאב ךיז ןבָאה ָאטעג ןופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא

 ןוא סעדנַאב -םיבנג ןיא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה ייז .רעדניק עטזָאלרָאװרַאפ יד ייב

 "םידלי, ןופ ןטלַאטשנַא יד ךרוד .ָאטעג ןרעסיוא ןוא ןיא תובנג עטסיירד טריפעגכרוד

 ,םידומיל וצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ,ןבעל ןוויטקעלָאק ַא ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא יז ןענעז

 -רַאפ ךיג טעברַא רעד קנַאד ַא ןענעז ייז .הכאלמ טנרעלעגסיוא ייז טָאה ןעמ ןוא

 .טנגוי רעמַאזטעברַא ,רעטוג ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ

 ןופ עיזיו יד ןכעלטנגוי םעד ןוא דניק םעד ןבעגעג טָאה ָאטעג ןיא עלוש יד

 יד רקיעב ןרָאװעג טנעיילעג ןענעז עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ;ןבעל-סטייהיירפ ַא
 ןופ :טייקידנעטשטסבלעז ןֹוא טייהיירפ רַאפ ןפמַאק עשידיי יד ןגעװ ןעלטיּפַאק

 ןגעק ףמַאק םעד ןעגניזַאב סָאװ ,קרעװ יד ןרָאװעג טנעיילעג ןענעז רוטַארעטיל

 וצ ןכעלטנגוי םעד ןוא דניק םעד ןפורעג טָאה סָאד .טייהיירפ רַאפ טפַאשטכענק

 ןסירעג ךיז ןבָאה רעדניק יד וליפא ןוא עכעלטנגוי יד .םישעמ-סטייהיירפ עוויטקַא

 .ןעגנוגעווַאב-סדנַאטשרעדיװ יד ןיא ,ןעײר-רענַאזיטרַאּפ יד ןיא

 יש
 ענלצנייא יד .ָאטעג ןיא םינקז יד טבעלעג ןבָאה טקרעמַאבמוא טעמכ .,ליטש

 יז .?סעיצקַא; יד ןופ ךיז ןעײרדוצסױרַא ןעגנולעג זיא'ס ןעמעוו ,רעטרעדנוה

 ַא רַאפ טַאהעג ארומ ,ןדיי יד ןופ וליפא זגיוא יד ןיא ןפרַאװ ןלעװ טינ ךיז ןגעלפ

 .ןעקנעדעג ייז ןגעוו לָאז טסיצילָאּפ ַא זַא ,טַאהעג ארומ ,גיוא זייב

 -- טרָא ןייק םינקז ןייק רַאפ ָאטינ זיא ָאטעג ןיא זַא ,עמָאיסקַא יד ,קנַאדעג רעד
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 ןופ רעגריב עקילעפוצ יװ ןעזעג ךיז ןבָאה ייז .טירט ןדעי ףיוא טיילגַאב ייז טָאה

 ןבָאה ייז בעל ןקילעפוצ רעייז סעּפע טימ ןקיטכערַאב טלָאװעג ןבָאה ןוא ָאטעג

 ןרַאטינַאס ןיא עלייוו עדעי ןייג ;טייקנייר ןופ ןעגנונעדרָארַאפ עלַא םורפ טריפעגסיוא

 ןוא ,טייקניירמוא בילוצ ןפערט טינ הרצ ןייק םולשו סח ייז לָאז'ס ,טקנוּפ"זָאלכרוד

 ..טייל עטלַא יד וצ טּפעלקעג ךיז תונשקע טימ אקווד ןבָאה ןטקעזניא יד

 ןטיהעג םינקז יד ןבָאה ,טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז ןשטנעמ יד ןעוו

 יד ןטיירגוצ ,ןליד יד ןרעקסיוא ,ךעלעוויױא יד ןצייהנייא ןפלָאהעג ,ןרעמיצ יד

 ןגיוצעגנייא יוװ ייז ןגעלפ ,טעברַא רעד ןופ ךיז ןרעקקירוצ םייב ,טנװָא ןיא ;ןזיּפש

 .ןעמענרַאפ םיוּר רעקינייװ סָאװ קידנלעוו ,ךיז ןיא ןרעוו

 ןסיינ יד טגנערטשעגנָא ןרעה ייז ןגעלפ רעוא םוצ טנַאה עטגיילעגוצ ַא טימ

 -רעדרעביא ןוא העידי עטוג עדעי ןּפַאכפױא ,עגנוי יד ןופ ןסעומש-קיטילָאּפ יד ןוא

 ,לָאמ רעטנזיוט ךיז ןלייצ

 ..ןבעל טלָאװעג ךיוא ןבָאה -- ָאטעג ןיא םינקז יד

 רעד ןפלָאהעג טָאה סָאוו ,סקַאז ַאלַאס יורפ יד
 ןיא גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעשיצולח
 -ימעכ ַא ןיא טרופַארגָאטָאפ) ָאטעג רענליוו

 .(1949 עירָאטַארָאבַאל רעש

 ןַא רענייז ןיא ןעגנוזַאב טָאה ָאטעג ןופ רעטכידסקלָאפ רעד ,ָאדיורב לאירתכ
 ' ;ָאטעג ןיא רעדניק יד ןוא ןעיורפ יד ןופ לרוג ןרעווש םעד ,?ןעיורפ, ,עיגעלע

 ,ןהעש עזייב ןיא ענעריובעג ,ןעיורפ
 ,םירט ןדעי ףיוא קערש טרעיול סע ןעוו ןאד
 טדימשעג ריא טיֹיז ןטייק ערעווש ןיא
 !רעטסעווש

 ,רעטסערג רעד ךָאי רעד טציא טגיל ךיוא ףיוא

 ,ןייּפ ןוא ימ ןופ קירוצ טרעק ריא ןעוו ןאד
 !ןייז עמַאמ ַא ךיוא ריא טפרַאדַאב
 קילג סָאד טרעטשעצ ,טרעוורַאפ זיא סע
 םניּפשעג גנַאלנרָאי ןופ

 ,דמערפ ךייא ויא סע ןוא
 ,דיירפ יד ,טסיירט יד
 .דניק- ןנויא רעיא ןופ

 = !רעדניק

 ,רעדניר יוװ ,ךעלעפעש יוװ טייז רוא
 םויצ רעד רַאפ עסיורג וד גרָאז יד טגַארב רוא
 .םייל עטלַא וװ טכַאהט ןוא מיעלק רֹוא
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 ייצילאפ-אטעג עשידיי יד 3

 ךס ַא .ײצילָאּפ-ָאטעג רעשידיי רעד ןופ עגַארפ יד ןעלדנַאהַאב ןריבורּפ ָאד ליוו'כ

 טינ ךָאנ זיא'ס ןוא ,טנַאקַאב טינ רימ ךָאנ ןענעז טייקיטעט ריא ןגעוו ןלַאירעטַאמ

 ןגעוו ןוא טייקיטעט ריא ןגעוו קסּפ ןוויטיניפעד ַא ןבעגוצסיױרַא לייוורעד ךעלגעמ

 : .סרעריפ עריא
 וצ לַאירעטַאמ ַא יו רָאֵנ ןרעװ ןעזעג ןלָאז תורוש עקידנעמוק יד זַא ,ליוו'כ

 יד ןיא ײצילָאּפ עשידיי : לטיּפַאק ןכעלנייּפ םעד ןגעוו ןעקנעדכָאנ ןוא ןשרָאפכָאנ

 .סָאטעג

 טָאה ענליוו ןיא גנורעקלעפַאב-ָאטעג יד זַא ,ןגייוושרַאפ וצ טינ טכילפ ןיימ זיא'ס

 ךס ַא .סַאה ןוא יורטומוא טימ ןגיוצַאב ללכ סלַא ײצילָאּפ-ָאטעג רעשידיי רעד וצ ךיז

 סעיצקַא ייב .קיטע ןָא ןוא עדנַאש ןָא ,ןלוּפורקס ןָא ןש:נעמ ןעוועג ןענעז ןטסיצילָאּפ

 יז ,ןדיי ענעטלַאהַאב ןבעגעגסױרַא ןוא ןשינעטלעהַאב טנפעעג לָאמנייא טינ ייז ןבָאה

 טינ ביוא .ןדיי םוכס ןטרעדָאפעג םעד ןלעטשוצ ןזומ ייז זַא ,ןרעפטנערַאפ ךיז ןגעלפ

 .ָאטעג ןרַאפ רעגרע ןייז טעװ

 : קידנעיירש ןדיי ענעטלַאהַאב יד טרַאנעגּפָא יז ןבָאה טּפָא

 .עיצקַא רעד ךָאנ ןיוש זיא סע ,סױרַא טמוק ,ןדיי --

 ןבעל ןטימ ןבָאה יײצילָאּפ-ָאטעג רעשידי רעד טביולגעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןוא

 1941 רוּפכ םוי ןיא טָאה ײצילָאּפ-ָאטעג עשידיי יד .יורטוצ רעייז רַאפ טלָאצַאב

 םוצ ןענייש יד ןעלּפמעטש ייז קידנפור ,ןדיי רענליוו יד טרַאנעגּפָא קיניזטסואווַאב

 -עג עלַא ןַאד ןוא ןשטייד יד ןופ טנעה יד ןיא ייז טרעווילעגסיוא ןוא ,רעױט-ָאטעג

 ,רַאנָאּפ ןייק טריפ

 ןענייש יד ןָא ןדיי יד ןבָאה קיליוויירפ תויה זַא ,טגָאזעג ןבָאה ןטסיצילָאּפ יד

 יז ןבָאה ,רַאנָאּפ טימ טָארד סָאד זַא ,קידנעײטשרַאפ ,רעיוצ םייצ ןייג טלָאװעג טינ

 -עג םעד ןפַאשעג םורַא ױזַא ןוא ,ןענייש טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ענעי ןרַאנּפָא טזומעג

 :ןגָאז ןגעלפ ןטסיצילָאּפ יד .ןשטייד יד רַאפ ןשטנעמ םיכס ןטרעדָאפ

 .ןדיי רערעמ ןעמונעג ןטלָאװ ןיײלַא ןשטייד יד --

 ןטנעגַא ףיוא יוװ ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ןלייט עסיורג ףיוא טקוקעג טָאה ןעמ

 טעברַא רעשירעטעררַאפ רעדעי ףיוא טיירג ןענעז עכלעוו ,טכַאמ רעשטייד רעד ןופ

 -רעק םענעגייא םעד ןעװעטַאר ערעדנַא ןופ טולב ןטימ ידכב ,ללכ ןשידיי םעד יּפלכ

 ןרַאפ ,סרעגייז ,רעבליז ,דלָאג : ד ח ו ש ןעמענ ןגעלפ ןטסיצִילָאּפ ךס ַא .רעּפ

 סָאװ ,ערעדנַא ןלעטשוצ טרָא רעייז ףיוא ןוא ,סעיצקַא יד תעשב ןשטנעמ ןעײרפַאב

 יז ןופ ךס ַא ןגעלפ ,סעיזיווער ייב ,רעיוט םייב .ןטַײקרַאבטסָאק ןייק טינ ןבָאה

 -רעד זַא ,ןגָאז ןגעלפ ייז .ןדיי עטרילָארטנָאק יד ן ג ָאלש ך על רעד רע מ
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 טינ ןעמוק ןוא ייז ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ עכלעוו ,ןשטייד יד ייב יורטוצ ייז ןגירק טימ

 ,ָאטעג ןיא ןלָארטנָאק ףיוא רעבירעד

 ,טרוכישעג ןטסיצילָאּפ יד ןופ לייט ַא טָאה קילגמוא םענײמעגלַא ןופ געט ןיא

 ןגעלפ רעױרט-ָאטעג ןופ ןטָאּפשוצּפָא ידכב יװ :ןעגנולייוורַאפ ןוא רעלעב טנדרָאעגנייא

 ןבָאה רעגנוה ןוא טיונ ןופ געט ןיא ...ץנעט טימ "טכענ-רעטסעווליס, ןענדרָאניײא ייז

 זַא ,ןגָאז ןגעלפ ייז .סוסקול ןוא טײקטַאז ןיא טבעלעג ןטסיצילָאּפ ןופ ןלייט עקיטנָאק

 ןףבעל טרַא ַאזַא ןרעדָאפ ןטכילפ ערעװש טסרעסיוא ערעייז ןוא טעברַא רעייז

 טגיילעג ייז ןופ רענייא טינ טָאה ,רעזייה עשידיי ןיא סעיזיווער ןוא סעיצקַא תעשב

 ןבָאה ייז .גרַאװנסע ןוא ןטײקרַאבטסָאק ,סטוג ןוא בָאה שידיי ענעשעק ןיא ךיז וצ

 : טגָאזעג

 .רקפה ץלַא סָאד זיא ייס יו ייס ---

 ,רָארעט ןיא ָאטעג םעד ןטלַאהעג טָאה עכלעוו ,עּפורג ַא ןעוועג זיא סָאד

 :ןגָאז ןגעלפ ייז

 ןוא עיכרַאנַא טשרעהעג ָאטעג ןיא טלָאװ ,ןילּפיצסיד רעפרַאש ןוא רָארעט ןָא --

 י .סָאַאכ

 לייט רעסיורג ַא טָאה ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ טנַאקנעמָאק םעד ,ןסנעג בקעי וצ

 עטוג ענייז ןיא קידנביולג ,יורטוצ זייוולייט וליּפַא ןוא גנוטכַא טַאהעג גנורעקלעפַאב

 ךיוא ָאד ךָאנ ןענעז ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןיא זַא ,טסווועג טָאה גנורעקלעּפַאב יד .תונווכ

 - 1 ָא ל ב ר ַא פ סלַא ןטלַאהעג ייז טָאה ןעמ :תונווכ עטוג טימ םידיחי ערעדנַא

 ,םירבח ערעייז ןעוט סע סָאװ ,טינ ןסייו סָאו ןע מ ַא נ סיוא ע ט ע ש ז ד

 םוצ :ָאטעג םעד ןעװעטַאר וצ ןסנעג בקעי ןופ תוחילש רעד ןיא דנילב ןביולג רעדָא

 ןַא ןוא ױשּפָא ןַא ןדיי יד דצמ ןעוועג זיא ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ רעבָא ל ל כ

 לָאז רע זַא ,רבח ןייז ןרעכיזרַאפ ןלעוװ טגעלפ ָאטעג ןיא דיי ַא ןעוו .ךיז ןצענערגּפָא

 : ןגָאז רע טגעלפ ,יורטוצ םיא וצ ןבָאהװ

 .טסיצילָאּפ-ָאטעג ןייק טינ ךָאד ןיב ךיא ,יורטוצ רימ וצ ןבָאה טסגעמ --

 -וקעגנָא הליחתכל ןענעז ןשטנעמ עייר עצנַאג ַא זַא ,ןליוהרַאפ טינ ךיוא ליוו'כ

 ןריפוצנײרַא ןפלעה טימרעד ןלעוװ ייז זַא ,קידנביולג ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןיא ןעמ

 ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניײרַא רעבָא ןענעז ייז ;ָאטעג ןיא םעטסיס ןוא ג נונ ע דר ָא

 טזומעג ,קידנליו טינ ,קידנליוװ ןבָאה עכלעוו ,ײצילָאּפיָאטעג רעד ןופ טַארַאּפַא םעד

 .ןלעּפַאב-ָאּפַאטסעג ןופ רעריפסיוא ןופ ּפמוז .ןרעפיט ַא ןיא ץלַא ןעקניז

 ןעוועג זיא ױזַא .טזָאלרַאפ רעטעּפש ריא טָאה ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ לייט ַא

 -עג ךָאנרעד ךיז טָאה רעכלעוו ,ײצילָאּפ-ָאטעג דעד ןופ ףעש-עציוו רעד ,ןַאמזַאלג ףסוי

 ןענעז ױזַא .גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ שארב טלעטש

 ןיא קעװַא ןוא יײצילָאּפ-ָאטעג יד ןוָאלרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא ךָאנ ןעוועג ךיוא

 ךיוא ןענעז'ס .לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןטרָאד ןעמונעג ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןעייר יד

 -ילגטימ עריא טקישעג טָאה גנוגעווַאב-רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג

 -רַאפ עלַא ןגעוו טרימרָאפניא ןייז וצ ידכב ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןיא ןטעברַא וצ רעד

 רעיוט םייב ןרעטכיילרעד וצ ידכב ןוא ,ָאּפַאטסעג רעד ןופ תונווכ ןוא ןעגנונעדרָא

 .ָאנעג ןיא רעוועג ןריפניירַא סָאד ,ךַאוװ

 ןגָאז ןגעלפ ײצילָאּפ-ָאטעג רעד וצ טנָאנ ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,ןזיירק יד

 יד ןיא ןגעלעג טינ טלָאװ ,ןבעל ןכעלגעטגָאט ןיא ,ָאטעג ןופ גנוטייל יד ןעוו זַא
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 ןדיי יד ןעוועג טלָאװ ,רעשטייד רעד ןופ רָאנ ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעשידיי רעד ןופ טנעהְי

 ןטקודָארּפ ןיײרַא טלגומש ןעמ ןעוו ,טוג סייוו ײצילָאּפ-ָאטעג עשידיי יד .רעגרע ךָאנ

 -נוה טשרעהעג טלָאװ יײצילָאּפ רעשטייד ייב .ןעז טינ ךיז טכַאמ יז רעבא ,ָאטעג ןיא

 -געמרעד ,ָאטעג ןיא ןבָאה ןדיי סָאװ ,"?עימָאנָאטױא, לסיב סָאד ךיוא .ָאטעג ןיא רעג

 -נוטלַאטשנַארַאפ רוטלוק ,ןזעוו לוש ַא ןריזינַאגרָא סָאד ,ךיז ןגעווַאב וצ יירפ טכעלי

 ַא גנוטכַא טיג ָאטעג ןרעביא לייוו ,רָאנ ךעלגעמ זיא -- לדנַאה ,עיצַאקירבַאפ ,!עג

 רָאּפ יד ךיוא ןוא ,ןברָאטשעגּפָא ץלַא טלָאװ יײצילָאּפ רעשטייד ייב .יײצילָאּפ עשידיי

 ףיוא ךרּפ-תדובע ןכָאנ ,ָאטעג ןיא טגנערברַאפ דיי רעטרעטַאמרַאפ רעד עכלעוו ,ןהעש

 רעשטייד רעד ןופ טכיזפיוא ןרעטנוא ןהעש עטמסרַאפ ןעוועג ןטלָאװ ,ָאדנַאמָאק רעד

 ,יײצילָאּפ

 גנונעדרָא ןטלַאה זַא ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןגעוו ןזיוועגנָא ןבָאה ןזיירק עבלעז יד

 רעבירעד ןוא -- רעווש רעייז זיא ןשטנעמ עכעלקילגמוא ןופ ָאטעג ןיא ןילּפיצסיד ןוא

 -ַאב רעד ףיוא ארומ ַא ןפרַאװנָא ןָא ןוא ,רָארעט ןשיזיפ ןָא ןעמוקסיוא טינ ןעמ ןעק

 -יטעט-ייצילָאּפ רעד ןופ ןטייז עוויטיזָאּפ ףיוא ןזייוונָא ךיוא ןגעלפ ייז .גנורעקלעפ

 ןיא ךעלרופ ףיוא ןרָאפסױרַא ןוא ןריקיזיר טכַאנייב ןגעלפ ןטסיצילָאּפ עשידיי .טייק

 טקַאטנָאק ןדניבנָא ,ןטקודָארּפ ןעגנערבניירַא ןוא םירעוּפ יד וצ ךעלפרעד עקימורַא יד

 .גנוזייּפשַאב ןעגנערבוצניירַא ידכב ,סעיצוטיטסניא ענעדישרַאפ טימ אפוג טָאטש ןיא

 טַאהעג רע טָאה ןיקסנַאירגַאב טריטסערַא טָאה ָאּפַאטסײג ןעוו ,טנַאקַאב זיא סע

 ןבָאה .ןטנעמוקָאד עקיטכיוו !ױה-ָאּפַאטסעג ןופ סרָאטַאידַאר יד ןיא ןטלַאהַאב רעירפ

 -רַאפ טימ זױה-ָאּפַאטסעג ןיא קעװַא ןענעז עכלעוו ,ןטסיצילָאּפ עשידיי ןענופעג ךיז

 -ָאד יד ןטרָאד ןופ טריפעגסױרַא ןוא -- ןבעל רעייז קידנריקיזיר ,םיצורית ענעדיש

 ,ןטנעמוק

 ןעוו ןַאד ,ןזעוו רעטַאעט סָאד ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג טָאה ײצילָאּפ-ָאטעג עשידיי

 .ןעגנולייוורַאפ ןגעק ןעוועג הליחתכל זיא ָאטעג רעד

 ןצרַאה ןפיוא רעטיב ךיא זיא'ס לַײװ -- ? טקנירט ,טרוכיש יײצילָאּפ עשידיי

 ,טָאה יז סָאװ ,ןתוחילש עכלעזא ןריפוצסיוא

 רענייא .ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ טנװֶָא ןַא טנדרָאעגנייא לָאמַא ןרָאװעג זיא'ס

 ןופ ןעגנובעלרעביא עשיגַארט ערעווש יד טלעטשעגרָאפ טָאה ןרעמונ-טּפיוה יד ןוּפ

 יד ביוא רעבָא .ןעגנוריפסיורַא-ןדיי יד ןיא ןפלעה זומ רע ןעוו ,טסיצילָאּפ ןשידיי

 -- ?ןעניוועג ןופרעד ןדיי יד ןעד ןלעװ ,ןדיי ןײלַא ןריפסיורַא ןלעװ ןשטייד

 ןרַאפ רעסעב זיא סָאװ --- ןטסיצילָאּפ עשידיי יד ןהנעט ןגע"כ --- ,ןײלַא טגָאז

 ? יײֵצילָאּפ עשטייד י; יײצילָאּפ עשידיי ,ָאטעג

4 

 ק ע ל א ס ףעש-ייצילָאּפ ןופ ןעמָאנ רעד ןרעװ טנָאמרעד טי'נ טעװ הבוטל

 ןוא רָאטַאקָאװָארּפ ַא רַאפ ָאטעג ןיא ןטלַאהעג טָאה ןעמ ןכלעוו ,(1) ר ע ל ס ע ד

 ןקסע רעבושח ַא לָאמַא ןעוועג זיא ,רעלסעד סקילעפ ,רעטָאפ ןייז .טנעגַא ןשטייד

 רעד ןופ דילגטימ ןעוועג ,טעטיסרעווינוא רענליוו ןיִא טרידושש המחלמ רעד רַאפ (1)
 -ןטנעדוטס עלַא ןיא טנַאקַאב ןעוועג ןוא ,"האנומשח, עיצַארָאּפרָאק רעשיטסינָאיזיוװער

 -ָאמעד-ייצילָאּפ רעד ןופ לָאבמיס רעד ןעוועג רע ווא ָאטעג ןיא .תושפט ןיוו טימ ןזיירק

 .גנוגעװַאב-ןענַאזיטרַאּפ רעשידיי רעד ןופ רעפמעקַאב-טּפיוה יד ןופ רענייא ,עיצַאזילַאר
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 ןָאטעג ךס ַא ,רעטלע ןפיט ןייז ץָארט ,ָאטעג ןיא ךיוא ןוא ןזיירק עזעיגילער ןיא
 -ןײרַא טָאה ןרעלסעד קעלאס זַא ,טסעומשעג ןעמ טָאה ָאטעג ןיא .טיבעג ןלַאיצָאס ןפיוא
 .יורפ ןייז ָאּפַאטסעג ןופ טסענ ןיא ןגיוצעג

 ,(2) ס א װ ע ל ריאמ טסיצילָאּפ רעד ןרעװ טנָאמרעד טינ ךיוא טגעלפ הבוטל
 זַא ,ךיוא טלייצרעד ןעמ .ןסיימש םייב םזידַאס טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רעכלעוו
 טּפַאלקעג ןוא ןענייוועג עשירעטסיה ןיא ןסיימש ןכָאנ ןלַאפעגניײרַא רע זיא הליחתכלי
 ןיא ...ןסיימש םוצ טניואוועגוצ ךיז רע טָאה רעטעּפש ,הטרח ןופ טנַאװ ןיא ּפָאק םעד
 -- -- ךלמה דיכ טייצלָאמ-הנותח ַא טעװַארּפעג ןוא טַאהעג הנותח רע טָאה ָאטעג

 - ס ָא לש | ת נ טסיצילָאּפ ןופ עלָאר יד ןעוװעג ךיוא זיא רָאלקמוא רעייז

 רַאפ .טעברַא-דלַאװ ייב רענַאזיטרַאּפ ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רעכלעגו ,ג ר ע ב

 .טנעדוטס ךעמַאזטעברַא רעקיאור א ןעוועג רע זיא המחלמ רעד

 ןופ עּפורג ַא ָאד זיא ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןיא זַא ,ךיוא ןעמ טָאה טסעומשעג

 יז טלַאה רע לייו ,ארומ טָאה ןײלַא סנעג בקעי עכלעוו רַאפ ,ןטסיצילָאּפ ןציירד

 : .ךָאנ םיא ןרינָאיּפש סָאװ ,ןטנעגַאדָאּפַאטסעג רַאּפ

 -וק-רעטניה טימ "ףיוה רעכעלגיניק, ןימ ַא ןעוועג- זיא ײצילָאּפ-ָאמעג רעד ןיא

 -ײצילָאּפָאטעג םעד ןיא עלָאר עוויטקַא ןַא .העּפשה רַאפ ףמַאק ןיא סעגירצניא-ןסיל

 ,יטוּפ ,אעט ,אראנ :ןעיורפ עגנוי טַאהעג ןבָאה גנוליײטּפָא-לַאנימירק ןוא טַאירַאטעדקצס

 ץנעגילעטניא רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ייז ןופ ערעדנַא .אקליל ,אנאירא

 עכלעוו ,עטיווס-ףיוה רעד וצ טנכערעגוצ ןעמ טָאה ערעדנַא ןוא טײקמַאזטעברַא ןוא

 .ןסנעג בקעי ףיוא העּפשה עכעלדעש ַא סיוא טביא

 ִּש :
 ,6 .רנ סַאג רעקצינדור ףיוא (1 : ןטַאירַאסימָאק 4 טַאהעג טָאה ײצילָאּפ-ָאטעג יד

 -ןושַארטס ףיוא (4 ,13 .רנ סַאג-ןושַארטס ףיוא (3 ,11 .רנ סַאג-לָאטיּפש ףיוא (2

 עלענימירק : ןעגנולײטּפָא עדנגלָאפ טרעהעג ריא וצ ןבָאה םעד ץוחַא .8 .רנ סַאג

 -ָאטעג ,ײצילָאּפ-סטעברַא ,ײצילָאּפ ערַאטינַאס ,(ךַאװ-רעיוט) "ךַאװ-רָאט , ,ײצילָאּפ

 .הסיפת

 ָאטעג ןופ געט עטשרע יד ןעוװעג זיא ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ טנַאדנעמָאק

 ענייז .טנַאדנעמָאק-יײצילָאּפ ןרָאװעג סנעג בקעי זיא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ;טַאקשומ

 ,טרַאהרעבָא : ָאטעג ןופ תופוקת ענעדישרַאפ ןיא ןעוועג ןענעז סרעטערטרַאפלעטש

 ,ףעש-ָאטעג ןרָאװעג סנעג בקעי זיא ףוסל .רעלסעד קעלַאס ,טַאקשומ ,ןַאמזַאלג ףסוי

 ,ייצילָאּפ רעד ןופ טנַאדנעמָאק -- רעלסעד קעלַאס ןוא

 -לעטש ,רעטייל ַא ןופ ןענַאטשַאב ךעלטנייוועג זיא טַאירַאסימָאק-ײצילָאּפ רעדעי

 ַא ןוא ןטסיצילָאּפ-רעבָא עכעלטע ,ןטנַאשזרעס עקינייא ,רָאטערקעס ,רעטערטרַאפ

 -ילָאַּפ יד ןופ לָאצ יד טָאה ,ָאטעג ןיא טלייצרעד טָאה ןעמ יו .ןטסיצילָאּפ 35

 -ימָאק עקינייא זַא ,ןעמוקרָאפ טּפָא ךיוא טגעלפ'ס .ןַאמ 120 זיב טכיירגרעד ןטסיצ

 ןופ ןרעוו טריצודער +געלפ ןטסיצילָאּפ ןוא ןרעװ ןסָאגעגנעמַאזוצ ןגעלפ ןטַאירַאס

 .סעיצקנופ עוויטַארטסינימדַא וצ ןרעוו טריפעגרעבירַא רעדָא ,סנטסָאּפ ערעייז

 -עגסיוא ןוא ָאטעג ןיא ןטעטילַאנימירק טכוזעג טָאה ייצילַאּפ עלענימירק יד

 ,טלעג ןדיי ייב ןכוז טימ ןעמונרַאפ ךיז יז טָאה ביױוהנָא ןיא .ןעגנוריקסיפנָאק טריפ

 רַאסימָאק ָאטעג רענליוו ןיא ,רתיב ןופ רּבח ַא טרָאד ןעוועג ,עטיל ןיא ןריובעג (9)

 .ךַאװ-רעיוט-ָאטעג ןופ
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 -יא ןוא ןריקסיפנָאק סע טגעלפ יז .םיצפח ערעייט ערעדנַא ןוא ןטנַאילירב ,דלָאג

 ןרַאפ ןפַאשעג טרעװ טימרעד זַא ,ןסייה טלָאזעג טָאה'ס .טַאר-ןדיי םעד ןבעגרעב

 תע ןַא ןיא ןשטייד יד ןפיוקרעטנוא ןענעק לָאז ןעמ ןכלעוו טימ ,רצוא ןַא טַאר-ןדיי

  ,תובנג ןוא םיבנג ןכוזסיוא טימ ןעמענרַאפ ךיז טגעלפ ײצילָאּפ עלענימידק יד .הרצ

 עשידיי ןעמענּפָא טימ ןעמענױַאפ ךיז יז טגעלפ הפוקת-ָאטעג רעטצעל רעד ןיא ןוא

 -ימירק רעד ןיא ןענעז ףוסל .ןבעגוצּפָא סָאד ךיז ןגאזטנַא עכלעוו ,,רעירַא ןופ ןכַאז

 ַא ןרָאװעג ןבילקעגוצ זיא'ס ןוא םייוננש עכעלנעזרעּפ ןעמוקעגרָאפ ײצילָאּפ רעלענ

 ןוא -- ןינע ןַא ךָאנ טימ ןעמענרַאפ טפרַאדעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןשטנעמ בַאטש

 ,ָאטעג ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ןרינָאיּפשכָאנ ןוא ןכוזסיוא טימ ךעלמענ

 ןופ שארב .רעױט-ָאטעג םייב לָארטנָאק םעד ןטלַאהעג טָאה !ךַאוװ-רָאט, יד

 זיא ךַאװ-רָאט רעד ןבעל .סאוועל ריאמ טייצ ערעגנעל ַא ןענַאטשעג זיא ךַאװ-רָאט

 .ץנעטלַאהרַאפ יד ןרעוװו טריפעגניירַא ןגעלפ סע וװ ,רעמיצ-טסערַא ןיילק ַא ןעוועג

 .ןרעֹוו ןסימשעג ןוא ןגָאלשעג טּפָא יז ןגעלפ טרָאד ,רעיוט םייב

 ןוא ןסַאג יד ןופ טייקנייר עכעלרעסיוא יד טַאהעג טָאה ייצילַאּפ עּרַאטינַאס יד

 טגעלפ ײצילָאּפ ערַאטינַאס יד .רעטסא לאפר ןענַאטשעג זיא ריא ןופ שארב .ןפיוה יד

 ,ןטייקניירמוא ערַאטינַאס בילוצ ןטסערַא ןוא ןפָארטש-טלעג עסיורג ןגיײלפיורַא טפָא

 -רַא עקידנרישרַאמסױרַא יד ןופ גנונדרָא יד ןטיה טגעלפ ייצילָאּפ-סטעברַא/ יד

 .רעקקירוצ םייב ןשטנעמ יד ןלעפ טשינ ןלָאז'ס זַא ,ןבעג-גנוטכַא ןוא סענָאלָאק-סטעב

 . ןופ ןענַאטשַאב זיא יז .לסעג עקסדיל ףיוא ןענופעג ךיז טָאה הסיפת-ַאטעג יד

 .טנַאדנעמָאק-הסיפת רעד ןענַאטשעג זיא הסיפת ןופ שארב .ןרעמיצ-רעלעק רָאּפ ַא

 ָאטעג ןיא ןעגנַאגעגמוא ןענעז הסיפת רעד ןגעוװ .ןטסיצילָאּפ-הסיפת סקעז ַא ןוא

 ,רעדיל עשיריטַאס ךס ַא

 ןופ טמַא-סגנודלעמ רעד ןענַאטשעג זיא ײצילָאּפ רעד טימ טקַאטנָאק ןגנע ןיא

 עלַא ןופ עקעטָאטרַאק עיונעג ַא רעיײז טר פעגנייא ןעוועג זיא טרָאד .טַאר-ןדיי

 קנַאד ַא .ןטרָאּפסַאּפ ,ןענייש ,ןסערדַא ,ןכַאפ ,ןעמענ ערעייז טיול רעניוווניײא-ָאטעג

 ןופ תועידי עטסיונעג יד ןבָאה ןענעק ײצילָאּפ-ָאטעג יד טגעלפ טמַא-סגנודלעמ םעד

 ' .ָאטעג ןיא ןשטנעמ ןדעי

 -ילָאּפ יד רַאפ רעלעב ןענדרָאניײא טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ ײצילָאּפ-ָאטעג יד

 -רַאפ טימ טרירָאקעד ןייז ייברעד ןגעלפ טנעװ יד .םיברוקמ ערעייז ןוא ןטסיצ

 ןעיירעלַאמ עכיײרלָאצ טימ ייז ןשיװצ ןוא ןעמעט-ָאטעג ףיוא סעיצַארָאקעד ענעדיש

 יז .זנעג טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה סָאװ ,ץלָאה ןוא ריּפַאּפ ןופ ןעגנוטינשסיוא ןוא

 ,סנעג בקעי לשומ-ָאטעג ןופ ןעמָאנ םעד ןריזילָאבמיס ךיז טימ טלָאזעג ןבָאה

 .סנעג בקעי טנַארנעמָאק-ָאטעג רעד
 טנַאדנעמָאק-ָאטעג רעד ,סנעג בקעי ןעוװעג זיא טייקכעלנעזרעּפ עשיגַארט ַא

 2 ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ףעש ןוא

 עוויטיזָאּפ זוא עוויטַאגענ טימ ,ןטסַארטנָאק טימ לופ שטנעמ ַא ןעוועג זיא רע
 םישעט עלַא ענייז ןופ הנווכ יד זַא ,טביולגעג ןבָאה ָאטעג ןיא ןשטנעמ ךס ַא ,ןכירטש

 .ןדיי רעמ סָאװ ןעַועטַאר וצ זיא
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 -טיל רעד רַאפ רעפמעק ַא ,רעקיליוויירפ רעשיווטיל א ןעוועג זיא סנעג בקעי

 -טיל יד ןבָאה ,ענליוו ןיא ןשטייד יד ןיירַא ןענעז סע ןעוו .טײקיגנעהּפָאמוא רעשיוו

 טכַאמעג םיא ןבָאה ייז ןוא ןסנעג בקעי ןעװעטַאר טלָאװעג ןזיירק-סגנוריגער עשיוו

 ּע ט ײי מ יש ַאנ נ ַא ןירעניווטיל יד .ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ףעש ןרַאפ רַאפרעד

 :םיא ןגעוו םיטרּפ עקידנגלָאפ טלייצרעד רימ טָאה

 יד ןעמוקעג ןענעז סע ןעוו .ןירעניוװטיל ַא יורפ ַא טַאהעג טָאה סנעג בקעי --

 -שידיי ןייז ןופ ןדייל טינ לָאז יו ידכב ,טגעג לעמרָאפ ריא טימ ךיז רע טָאה ןשטייד

 -יואוו ייג וד, : טגָאזעג ריא רע טָאה ,ָאטעג רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ןעוו .טייק

 יז זיא ,רעטכָאט ַא טַאהעג טָאה רע .?ָאטעג ןיא ייג ךיא -- ָאטעג ןרעסיוא ןענ

 סם 1 ע ג הק ע

 טנַאדנעמָאק-ָאטעג

 -יוטיל ַא ,רעטסעוװש סיורפ ןייז ןֹופ רעטכָאט ַא סלַא ןרָאװעג ןבירשרַאּפ ךָאנרעד

 .דניירפ עשיווטיל ייב ךיז ןטלַאהַאבוצסיױא ןטייקכעלגעמ טַאהעג טָאה רע .ןירענ

 .ָאטעג ןיא ןייג ןסָאלשַאב טָאה רע

 וצ ווירב ןטשרע ןייז ןיא זַא ןעטיימיש ַאננַא טלייצרעד טָאה יורפ סנעג בקעי

 : : ןבירשעג רע טָאה ריא

 טקיטולב סע .ןבַאגפיוא עכלעזַא סיוא ךיא ליפ ןבעל ןיא לָאמ ןטשרע םוצ --

 .ָאטעג ןיא ןדיי יד רַאפ עטסעב סָאד ןָאט קידנעטש רעבָא לעװ ךיא .ץרַאה סָאד

: : 

 ,ָאטעג ןופ ןעגנוריפסיורַא -ןדיי יד טימ טריפעגנָא ךעלנעזרעּפ טָאה סנעג בקעי

 םוצ םעד ןלייצ ,עיצקַא רעד טימ ןריגיריד ןוא רעיוט םייב ןעייטש ןײלַא טגעלפ רע

 טגעלפ רע סָאװ ,ָאּפַאטסעג רעד ןופ ןעגנונעדרָארַאפ עלַא .ןבעל םוצ םעד ןוא ,טיוט

 .ןריפוצכרוד ייז ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןבעגעג רע טָאה ,ןעמוקאב

 -עגנָא טָאה רעכלעוו ,סנעג בקעי רעבלעז רעד טָאה ,טייז רעדנַא רעד ןופ ןוא

 -טסודניא יד ןעיובוצסיוא תוחוכ עלַא טימ ןּפלָאהעג ,ןעגנוריפסיורַא-ןדיי יד טריפ

 ןפלָאהעגטימ טּפָא ,טרעקרַאפ ןוא ,טרעטשעג טינ ,ָאטעג ןיא ןטַאטשרַאװ יד ןוא עיר

 -עג ,ןזעוו-לוש ןופ ןגלָאפרעד יד טימ ךיז טיירפעג ,ןעגנוטלַאטשנַארַאפ-רוטלוק עלַא

 -ַארוצּפָא ,ָאטעג ןרַאפ רעצעלּפ-סטעברַא ןוא ןענייש רעמ סָאװ ,ןפַאש ךיז טערַאטס
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 טיוט ןופ טסיטרַא ,רעלעטשטפירש ,ןטנרעלעג ןשידיי םעד ךעלגעמ זיא'ס יװ ןעוועט

 -טפַאשלעזעג ןרַאפ ןטקודָארּפ ןוא רעטלעג ןפַאש ןיא ןפלָאהעגטימ --- רעגנוה ןופ ןוא
 א .ָאטעג ןופ גנוגרָאזרַאפ רעלַאיצָאס רעד רַאפ ןוא טעטימָאק-ספליה ןכעל

 ִּש

 רעטכיד ןרַאפ סעימערּפיָאטעג יד ןופ ןלייטרַאפ םעד תעשב .,ךיז ןָאמּרעד'כ

 סיקצינדור האל ןירעטכיד רעד רַאפ ןוא ,"רעשה דע; עלעוװָאנ סנַאמטנעמיד לארשי

 סנעג בקעי טָאה ,12 סַאג עקצינדור ,זיױה-עפַאק-ָאעג ןיא ,"עטיל ןברוחק רעדיל

 :יודיוװ ַא טימ ןביוהעגנָא טָאה ןוא טרָאװ ַא ןעמונעג

 ןרעדנ אוו ךייא ןופ ךס ַא ןוא ,רעטעררַאפ ַא רַאפ ךימ ןטלַאה ךייא ןופ ךס ַא --

 ,ךיא ? ָאטעג ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עשירַארעטיל ףיוא ךייא ןשיווצ ךיא וט סָאװ ,ךיז

 ,סנעג ,ךיא .טיוט ןופ ןדיי ןעװעטַאר ליוװ ,סנעג ,ךיא ןוא ;טױט םוצ ךייא ריפ ,סנעג

 ץונ ןוא טעברַא ןענייש ןפַאש וצ יוװ ךוז ,סנעג ,ךיא ןוא ;סענילַאמ ןסיירפיוא סייה

 ןעידיי ןופ ןובשח םעד טינ ןוא ,טולב ןשידיי ןופ ןובשח םעד ךַאמ ךיא .ָאטעג ןרַאפ

 ןלעוו ןדיי רימ ביוא לייוו ;ךיא ביג -- ןדיי טנזיוט רימ ייב טעב ןעמ ביוא .דובכ

 ןעמענ ייז ןלעו ןַאד ,טלַאװגב ןעמענ ןוא ןשטייד יד ןעמוק ןלעװ -- ןבעג טינ ןיילַא

 ,רקפה ןייז טעװ ָאטעג רעצנַאג רעד ןוא -- רעטנזיוט ,רעטנזיול רָאנ ,טנזיוט טינ

 עװעטַאר -- ביג ךיא סָאװ ,טנזיוט טימ .טנזיוט ךיא עװעטַאר -- רעטרעדניה טימ

 טינ ךיז טריר ריא .ןעּפ ןופ ןוא טסייג ןופ ןשטנעמ יד טנעז ריא .טנזיוט ןעצ ךיא

 טעװ ריא ביוא ןוא .ָאטעג ןופ ןייר ןײגסױרַא טעוװ ריא .ָאטעג ןופ ץומש םעד וצ וצ

 ןסיוועג םענייר ַא טימ סױרַא ןענעז רימ : ןגָאז ריא טעװ ,ָאטעג םעד ןבעלרעביא

 ןוא קיצומש ןײגסױרַא ךיא לעװ ,ןבעלרעד לעװ ךיא ביוא ,סנעג בקעי ,רעבָא ךיא

 םּוצ ןַײלַא ןלעטש ךיז ךיא לע רעבָא ךָאד ןוא .טנעה עניימ ןופ ןעניר טעװ טולב

 -ארוצסורַא ידכב ,ןָאטעג ץלַא בָאה ךיא :ןגָאז לע ךיא .ןדיי ןופ טּפשמ םעד .טּפשמ

 סע ידכב ןוא ;טייהיירפ רעד וצ ייז ןריפרעד ןוא ,ָאטעג ןופ ןדיי רעמ סָאװ ,ןעוועט

 ןוא :טיוט םוצ ןדיי ןריפ טזומעג ןיילַא ךיא בָאה ,ןדיי לטשער ַא ןביילב שטָאכ לָאז

 ןקעטש טזומעג ךיא בָאה -- ןסיוועג םענייר ַא טימ ןשטנעמ ןײגסױרַא ןלָאז סע ידכב

 ,ןסיוועג ןָא ןעלדנַאה ןוא ,ץומש ןיא

 -לַאטשנַארַאפ רעשירַארעטיל רענעי ןופ עדער עטסקרַאטש יד ןעוועג זיא סָאד

 יװ ,קורדנייא ןרעפיט קיניײו ַא טינ טכַאמעג יז טָאה ךס ַא ףיוא ןוא ָאטעג ןיא גנוט

 .ןרָאטױא-ָאטעג יד ןופ קרעוװ עטרימערּפ יד

 יש

 : טלייצרעד רימ טָאה עטיימיש ַאננַא

 : טגָאזעג סנעג בקעי רימ טָאה ָאטעג ןיא ןעוװעג ןיב ךיא ןעוו לָאמנייא --

 ,לזעלג סָאד ךָאנ טייטש טָא .סעקנַאילוה ןיא ,תורכש ןיא ךימ ןקידלושַאב ןשטנעמ

 קנַאד ַא רעבָא ,טײל-ָאּפַאטסעג טימ ןייוו ןעקנורטעג טשרָאקָא בָאה ךיא ןכלעוו ןופ

 ךיא סָאװ ,ךימ וטסלייטרוארַאפ .טיוט ןופ ןיקסנארגאב טעװעטַארעגּפָא ךיא בָאה םעד

 זיא סָאד יװ וטסייוו רעבָא .רעיוט םייב לייצ ךיא ןוא ייטש ךיא ? רוכש ןוא עילוה

 דוַאװ סייוו'כ לייוו -- טינ גָאז ךיא .ייז ןעמ טריפ ואוו ןגערפ ןשטנעמ ? רעווש רימ

 טייוו יו ,ייז ןשיווצ ןוא ,ןעװעטַאר לסיב ַא שטָאכ רעבָא ליוו'כ .ייז טריפ ןעמ ןיה

 .קלָאפ סָאד ןעיינַאב ןענעק ןלָאז ייז ,ערעלופטרעוו יד ,ערעסעב יד ,ךעלגעמ

 ִּש
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 -ייש עלעג יד ןופ עיצקַא רעד ןופ געט יד ןיא : ָאטעג ןיא טלייצרעד טָאה ןעמ

 ןופ ןבעגסױרַא ןוא ,סענילַאמ ןקעדפיוא ןטימ טריפעגנָא טָאה סנעג בקעי ןעװ ,ןענ

 טקעדעגפיוא ןסיוו ןייז ןָא טָאה רעכלעוו ,טסיצילָאּפ ַא טּפַאכעג רע טָאה -- ןדיי ייז

 רעד .ףרואוורָאפ ןעגנערטש ַא רעייז םיא טכַאמעג ןוא ,ענילַאמ ַא ןבעגעגסױרַא ןוא

 רע זַא ,טײלדָאּפַאטסעג עקידנזעװנָא יד רַאפ ןסנעג בקעי טגָאלקרַאפ טָאה טסיצילָאּפ

 -עג םיא טָאה סנעג בקעי .ןשטייד יד ןופ סיוא ייז טלַאהַאב ןוא סענילַאמ ןופ סייוו

 : טגָאז

 .טנוה ַא יו ךיד סישרעד'כ ןוא -- ! טנוה ַא טסיב וד --

 .ןגיוא יד ןיא ןשטייד יד רַאפ ןסָאשרעד םיא טָאה רע ןוא

 -- ןסנעג בקעי ןפורעגנָא ןֿבָאה ,ָאטעג ןיא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןשטייד יד

 ,רעיוט םייב ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,סרענלעז עשיווטיל יד ."עדוי רעצלָאטש, רעד

 םיא ייז ןבָאה ,רעיוט ןכרוד ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו ןוא ,ןבָאה ארומ םיא רַאפ ןגעלפ

 ,טריטולַאס

 סעבמָאב ןלַאפעגּפָארַא ןענעז'ס ןעוו ,ענליוו ןיא םרַאלַא-טפול ַא ןופ טכַאנ ַא ןיא

 ךיז ןבָאה -- ןלַאפעג טינ סעבמָאב ןייק ןענעז אפוג ָאטעג ןפיוא ןוא -- טָאטש ןיא

 : ןעירשעג ןוא ָאטעג ןיא ןסירעגניירַא טייל-רעטילימ עשטייז עקינייא

 .סרעילפ-טפול יד רַאפ ןלַאנגיס ןבעגעג ןבָאה ןַדיי יד --

 ַא וצ טלעטשעגוצ ייז ןוא ָאנעג ןופ ןבירטעגסױרַא חכ טימ ייז טָאה סנעג בקעי

 ,גנונעדרָא ןופ רערעטש סלַא ,ןטסָאּפ -םרַאדנַאשז ןשטייד

 -ָאטעג רעשידיי רעד ןיא זַא ,טסוװעג טָאה סנעג בקעי : טלייצרעד טָאה ןעמ

 ןרינָאיּפש ייז ןוא ָאּפַאטסעג ןיא ןטעברַא עכלעוו ,ןטסיצילָאּפ ךיז ןעניפעג יײצילָאּפ

 טָאה רע זַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ .ןשטייד יד וצ םיא ןגעוו ןריטרָאּפַאר ןוא ,םיא

 טָאה ,ָאּפַאטסעג ןיא סנכנו אצוי זיא רע זַא ,טסיצילָאּפ ַא ןגעוו טסווורעד לָאמַא ךיז

 : טגָאזעג ןוא ךיז וצ ןפורעג םיא רע

 ךיד זַא ,טסניימ וד ?וטסוט סָאװ .ָאּפַאטסעג ןיא טסטעברַא וד זַא ,סייוו ךיא --

 ,רימ ןופ ּפָא ךיז גָארט ? ןבעל ןזָאל ןעמ טעװ ךיד ,ןעניוש ןעמ טעװו

 יש

 טלָאװעג רעבָא ,ײצילָאּפ-ָאטעג עשידיי יד טַאהעג טנייפ טָאה ָאטעג רעד

 ןבָאה ייז זַא ,ןעיירפ ךיז ןגעלפ ןדיי ןוא .ןשטנעמ ןכעלטנרָא ןַא ןסנעג בקעי ןיא ןעז

 -נייא טלָאװעג ךיז ןבָאה ןדיי ןסנעג בקעי ןופ םישעמ עטוג סעּפע ןגעו טרעהעג

 -לעוו ,דיי רעקיטומ ַא טייטש ָאטעג ןופ שארב זַא ,טכערמוא רעדָא טכער טימ ,ןדער
 -עי .טייקרעכיז ןוא ץוש ןייז רַאפ ,ָאטעג ןופ סטוג:ןרַאפ בלבו הנומאב טגרָאז רעכ

 טכַאװ סָאװ ,שטנעמ ַא ָאד זיא'ס זַא ,עיזוליא יד ןבָאה טלָאװעג טָאה רענייא רעד

 -עג ַאזַא -- "וטיגה רמוש; רעד סָאד זיא סנעג בקעי זַא ןוא -- ָאטעג ןרעביא

 םעד טגעלפ רענייא .ןעגנוטרַאװרעד ערעווש ןופ געט ןיא טומ ןבעגעגוצ טָאה קנַאד

 : : ןטסיירט ןרעדנַא

 .טנעמָאמ ןטצעל ןיא ןָאטּפױא סָאװ סעּפע ךָאד סנעג טעװ רשפא --

 רשפא ןוא ?ןעװעטַאר לייט ַא שטָאכ ,עקַאכ ןעגנולעג םיא טעװ רשפא --
 ?ןעװעטַארסיױרַא ךיז טעװ סָאװ ,לייט םענעי ןיא ןייז רימ ןלעוו
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 א ר אי ר. ערע איי יי 1 טי ראצ ,.ה טי 5 5 7 יי יז
 ר עא

 עיצקַא רעד ךָאנ ןרָאװעג ןכָארבעג זיא ןסנעג בקעי ןיא יורטוצ ןוא ןביולג רעד
 זיא לרוג) רעייז ןוא -- ענוָאק ןייק ןשטנעמ יד טריפעג טָאה רע ןעוו ??ענוװָאק;
 : טגערפעג ןַאד טָאה דיי וצ דיי .רַאנָאּפ ןעוועג

 קיניזטסואווַאב טָאה רעכלעוו ,רָאטַאקָאװָארּפ ַא --- רעטעררַאפ א סנעג זיא --
 ? רַאנָאּפ ןייק יז טרַאנרַאפ ןוא ןדיי טנזיוט ףניפ יד טריפרַאפ

 ןיא יורטוצ ןוא ןביולג ןוויאַאנ ןייז ןופ ןברק ַא ןלַאפעג ןיילַא זיא רע רעדָא --

 ןשטייד יד ןופ רעטרעו יד

 רעדָא -- רַאנָאּפ ןייק טייג "ענווָאק טרָאּפסנַארט; זַא ,טסואוועג סנעג טָאה --
 ? ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג טרַאנעגּפָא ןיילַא זיא רע

 בקעי ןגעוו עדנעגעל יד ,ױזַא יצ ױזַא ?רעטריפרַאפ ַא רעדָא רעטעררַאפ ַא
 .סעיזוליא-ָאטעג ערעדנַא ךָאנ יו ,ןענורעצ ןַאד זיא טכַאמ !סנעג

8 

 -- --רַאנָאּפ זיא ענװָאק זַא טסואוועג סנעג בקעי טָאה יצ
 ןעמוקַאב טָאה ָאטעג רענוװָאק זַא ,טלייצרעד רימ ןבָאה ָאטעג רענוװָאק ןופ ןדיי

 וצניהַא ןעמוק ןפרַאד עכלעוו ,ןדיי טנזיוט ףניפ רַאפ רעצעלּפ ןטיירגוצוצ לעּפַאב ַא
 ,טנַאק רענליוו ןוא ענליוו ןופ

 .ןעמוקעג טשינ ןענעז ןדיי יד רעבָא --- ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא טרָא .סָאד
 ןשטייד םייב טגערפעגנָא טַאר-ןדיי רענווָאק רעד טָאה םורַא ןכָאװ רֶאֹּכ ַא ןיא

 : טסוי ןטמַאַאב
 ? ענליוו ןופ ןדיי טנזיוט ףניפ יד ןענעז ואוו ---
 ןוא .טסינומָאק ,ןטידנַאב ןענעז ייז זַא ,םעצולּפ טסואוורעד ךיז טָאה ןעמ --

 .הבושת ןייז ןעוועג זיא --- ןסָאשרעד יז ןעמ טָאה --- רענַאזיטרַאּפ
 יד ןעגנערב וצ גנונעדרָארַאפ ַא הליחתכל ןעוועג זיא'ס זַא ,ןטכַארט ןעמ ףרַאד)

 6 ןרָאװעג ןפורעגּפָא גנונעדרָארַאפ יד זיא םעצולּפ רָאנ ,ענוװָאק ןייק ןדיי

 ִּש

 ו : טלייצרעד רימ טָאה עטיימיש ַאננַא

 ףניפ יד ןריפסיורַא ןרַאפ גָאט ַא טסייה סָאד ,1943 לירּפַא ןט-4 ןוא ןט-3 םעד

 ייב טסַאג וצ ןעוועג יז זיא --- ריפסיווַא רעייז ןופ גָאט ןבלעז ןיא ןוא ,ןדיי טנזיוט

 ןיא ןוא ךעליירפ ןעוועג זיא סנעג בקעי .ןסנעג בקעי ןוּכ יורּכ יד ,ןירעניוװטיל רעד

 -סנַארט ןיא ןעמענטימ לָאז רע ןטעבעג םיא טָאה רעטכָאכ ןייז .גנומיטש רעטוג ַא

 טָאה רעכלעוו ,ָאטעג רענליוו ןופ טנעדוטס ןשידיי ןטנַאקַאב ַא ןריא ?ענווָאק ,, טרָאּפ

 סנעג בקעי .טייצ .רעד וצ ןביירשרַאפ ךיז ןזיװַאב טינ טָאה רע .ענווָאק ןיא םיבורק

 טציא ףרַאד ךיא רָאנ .ןָאטעג ריד רַאפ סָאד טלָאװ ךיא -- : טרעפטנעעג ריא טָאה

 .טרָאּפסנַארט םעד ןטײלגַאב ןלָאז עכלעוו ,ןטסיצילָאּפ רָאנ רענעמ םתס טינ ןבָאה

 רע זַא ,יורפ ןייז טגָאזעג ןַאד טָאה סנעג בקעי !טימ טינ ךיא םענ ןשטנעמ ןייק רעמ

 ןכוזַאב טרָאד טעװ רע .ענווָאק ןיא םינינע עייר עצנַאג ַא ןקידיילרעד ריא רֹאְפ טעװ

 ןסע טיירגעגוצ טָאה יורפ יד ןוא ,ךרדל הדיצ ןטיירגוצ ןטעבעג טָאה רע .עטנַאקַאב

 -עג טינ יורפ ןייז טָאה ,ןרָאפעגקעװַא זיא רע זַא .ןטסיצילָאּפ יד רַאפ ןוא םיא רַאפ

 .טינ רימ טלעפעג םזימיטּפָא ןייז : טהנעטעג טָאה ןוא טרָא ןייק ךיז ןענופ

 (6 טרָאּפסנַארט ןקיזָאד םעד טרַאװרעד סע סָאװ .טסווװעג סנעג בקעי טָאה)
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 יא

 ִּש
 : ןעטיימיש ַאננַא טלייצרעד יורכ 'סנעג בקעי טָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא
 בָאה ךיא .ןליפעגרָאפ עטכעלש ןלַאפַאב ךימ ןענעז ןרָאפעגּפָא זיא סנעג ןעוו --

 -נייא ךיא ןיב רעטעּפש .טשרעהַאב ךימ טָאה ורמוא ןוא טרָא ןייק ןענופעג טינ רימ
 :גערפ ןוא םוא ייג ךיא ןוא .םירבק דס ַא .רַאנָאּפ : םולח ַא ןעזעג בָאה ךיא .ןפָאלשעג

 | ? ןַאמ ןיימ ןופ רבק סָאד זיא ואוו ---
 : רימ טרעפטנע םיטש ַא סעּפע ןוא

 ? רַאנָאּפ ןיא רבק ַא ןעניפעגּפָא ןעמ ןעק יװ --
 ןיב ירפרעדניא .ןפָאלשניא טנעקעג טינ רעמ ןוא ןעמוקעגפיוא ןיב ךיא --

 ןיימ זַא ,טסיאוורעד ךיז ךיא בָאה טהָאד ןוא ,ָאטעג ןופ רעיוט םוצ ןעגנַאגעגוצ ךיא
 בָאה ךיא .ָאּפַאטסעג ןיא ןטלַאהרַאפ זיא ײצילָאּפ-ָאטעג עשידיי לייט ַא ןוא ןַאמ
 רע .ןעמוקעגנָא רע זיא רעטעּפש .והעש ןוא ,ןהעש ָאטעג ןופ רעיוט םייב טרַאװעג
 :טגָאזעג ןוא ןעזרעד ךימ טָאה

 .יעמוק לע ךיא .םייהַא ייג ---

 ןעמוקעג זיא רע ןעװ ,רעטעּפש .ָאטעג ןיא קעװַא זיא רע ן'א -=
 ןדיי יד טריפעג טָאה רע זַא .טגָאזעג רע טָאה ,םייה ַא יורפ ןייז וצ
 ןעמ טָאה רַאנָאּפ וצ ןרָאפרעד ןענעז ?יז ןעוו .ןטסיצילָאּפ יד טימ ןעמַאזוצ ענווָאק ןופ
 ןופ ןטייז עדייב ןופ זַא ,ןעזרעד ןבָאה ייז ןוא ,ןענָאגַאוװ יד ןופ ןריט יד טנפעעגפיוא

 ןסקיב ענעדָאלעגנָא טימ ײצילָאּפ עשיווטיל ןוא עש-ייד ךיז טניפעג ןָאגַאװ ןדעי
 *ביל רעייז ןעוועג זיא סע ןוא סנפיוהרעטייש טנערבעג ןבָאה רַאנָאּפ ןיא .ןסיש םוצ

 ןיא ײצילָאּפ-ָאטעג עשידיי יד ןוא םיא טריפעגּפָא ךיילג ןעמ טָאה ןטרָאד ןופ .קיט

 םיא ןעמ טָאה ןַאד ןוא ,העש ףלעװצ ַא ןטלַאהרַאכ ןעוועג זיא רע ואוו ,ָאּפַאטסעג

 ,ָאטעג ןיא קירוצ ןעמוקעג ןענעז ייז ןוא ןזָאלעגסױרַא ײצילָאּפ-ָאטעג עשידיי יד ןוא

 (? ןדיי יד טריפ רע ןיהווו טסווועג סנעג בקעי טָאה)

 ִּש

 ענליוו םורַא ךעלטעטש יד ןופ ןדיי יד ןריפסיורַא ברע : טלייצרעד טָאה ןעמ

 עשלטעטש יד זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה רע .ענעמשֶא ןייק סנעג בקעי ןעמוקעג זיא

 -עג ןַאד טָאה רע .רענַאזיטרַאּפ יד וצ דלַאװ ןיא ןייג זייוומינומה ךיז טביילק טנגוי

 ןעיינש טציא ןענעז שלָאד לייוו ,דלַאװ ןיא ןייג טינ ןלָאז ייז' ,עדער ַא יז רַאפ ןטלַאה

 ןטרַאװּפָא ,ענליוו ןייק ןעמוק רעסעב ייז ןלָאז .ןעמוקמוא טרָאד ןלעװ ייז .טסערפ ןוא

 ,רעדלעוו יד ןיא ןײגסױרַא ןענעק ייז ןלעוו ןַאד טשרע ןוא גנילירפ ןזיב

 טבילגעג טָאה רע רעדָא ,טנגוי יד טרַאנעגּפָא קיניזטסוװַאב סנעג בקעי טָאה)

 (6 רעטרעוו ענייז ןיא

 ןפלָאהעג טָאה סנעג בקעי זַא ,טלייצרעד רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ךס ַא ןבָאה ְךָאד ןוא

 יז ןליפַא ןוא ,דלַאװ ןיא ןעייג סָאװ ,יד ןגעוו טסואוועג ,גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ יד

 .רעוועג ןפיוק ףיוא טלעג ןבעגעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד ךיוא טָאה ןעמ .ןפלָאהעגוצ

 -יטרַאּפ ןופ רעריפנָא םעד ,ןגרעבנעטיוו טרעדָאפעג טָאה ָאּפַאטשעג יד ןעוו

 רענַאזיטרַאּפ יד ןעוו ןוא .ןריטסערַא טזָאלעג םיא סנעג בקעי טָאה .,בַאטש-רענַאז

 -רעד ןפורעג רע טָאה ,טײרפַאב ןוא ײצילָאּפָאטעג רעד ןופ ןסירעגסױרַא םיא ןבָאה

 גרעבנעטיוו זיא ןַאד .(1943 ילוי רעט16) ןגרעבנעטיוו ןעניפעגוצסיוא ןימה םעד ךָאנ

 .ןעמוקעגמוא
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 .-טסע ןייק ןטרָאּפסנַארט ףיוא ןדיי טרעדָאפעג ןשטייד יד ןבָאה םעדכָאנ ןעוו ןוא

 -ַאגרָא רעד ןעוועג זיא רע ןוא ןשינעּפַאכ יד טימ טריפעגנָא סנעג בקעי טָאה ,דנַאל
 ןוא ןּפַאכ םייב קידתונמחרמוא ןוא לַאטורב ;ןטרָאּפסנַארט-סגנַאװצ יד ןופ רָאטַאזינ
 .ןבעל םוצ זיא'ס זַא ,קידנרעכיזרַאפ ןוא קידנטסיירט קיטייצכיילג ןוא --- ןקישרַאפ
 ןוא טַאר-ןדיי ןופ ןפיוה יד רעביא געט ענַאג ןזײרּפש רע טגעלפ טייצ רענעי ןיא
 ,ןדיי יד זַא ,טפָאהעג טָאה רע .ןטַאטשרַאװ עיינ ףיוא ןעגנוטיירגוצ-טנָאמער ןביירט
 -סנַארט יד ןופ טיירפַאב ןייז שטָאכ ןלעװ ייז ,ןטַאטשרַאװ ןיא ןטעברַא ןלעװ סָאװ
 .ןטרָאּפ

 ִּש

 ןעוועג זיא ןסנעג בקעי רַאפ גנובעגרַאפ ַא יו ךיוא רשפא ןוא ,שינעטער ַא יו

 : .ןבעל ןייז ןופ גָאט רעטצעל רעד

 -ַאטשעג ןופ שטנעמ ַא .ןסנעג בקעי ןפורעג טָאה ָאּפַאטשעג יד : טלייצרעד ןעמ

 םיא ןטארעג ןיא לייטרוא:טיוט ַא םיא ףיוא ָאד זיא סע זַא ,טגָאזעגנָא םיא טָאה ָאּפ
 :טגָאזעג טָאה רעבָא רע .ָאכעג ןופ ןײגקעװַא ,ךיז ןטלַאהַאב ,ןייג וצ טינ

 רעטנזיוט ןלעװ ןַאד ,ָאטעג ןופ ןפיולטנַא ,טנַאדנעמָאק-ָאטעג רעד ,ךיא לעװ ---

 ;ןפיולטנַא ןיימ רַאפ ּפעק ערעייז טימ ןלָאצַאב ןדיי

 -רעד סע סָאװ טלייצרעד יז .ײצילָאּפ-ָאטעג יד ןפורעגפיונוצ טָאַה סנעג בקעי

 רעמ .ָאּפַאטשעג ןיא קעװַא זיא ןוא -- סרעטערטרַאפ ענייז טמיטשַאב ןוא מיא טרַאוװ

 .ןעמוקעגקירוצ טינ ןיֹוש רע זיא

 -ַאטשעג רעד ןופ ןרָאװעג טקידלושַאב זיא סנעג בקעי זַא : טלייצרעד טָאה ןעמ

 ,ףליה ריא טיג ןוא גנוגעױַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד טימ טקַאטנָאק ןיא טייטש רע זַא ,ָאּפ

 -ָאּפַאטשעג ןכרוד 1943 רעבמעטּפעס ןט15 םעד ןרָאװעג ןכָאשרעד זיא סנעג בקעי

 .רעיובעגיונ ןַאמ
 ןוא לופשינעטער ןייז ףיוא ןסָאגַאב טכיל יינ ַא טָאה ןסנעג בקעי ןופ טױט רעד

 טָאה ,עיצַאדיװקיל-ָאטעג רעד רַאפ געט עקינייא ,1942 רוּפכ םוי .ןבעל קידתוריתס

 .ס נג עג ב ק עי שש וד ק ה; ךָאנ תורכזה טכַאמעג ןלוש-ָאטעג עלַא ןיא ןעמ

 עכלעוו ,קישטראדגיוו ןוא לקניפראג ,ךעלדיימ עשידיי ייווצ ןבָאה 1942 רוּפכ םוי

 ךיז טעבנגעגסױרַא ,ָאּפַאטשעג רעד ןיא סנירעטעברַא עשיזיפ סלַא טעברַאעג ןבָאה

 ,ןעמולב טגיילעג ןוא טרָאד ןעוועג ללּפתמ ,אסאר ןיא רבק סנעג בקעי ףיוא

 ִּש :

 ,לטיּפַאק ַא ;ײצילָאּפ-ָאטעג עשידיי יד -- לטיּפַאק קידקיטייו ַא ןעוועג זיא'ס

 ךיא ןעוו ןוא .ןרעו טשרָאפעג רעביירש"עטכישעג ןכרוד ןזומ ךָאנ טעו סעכלעוו

 : ןײלַא ךיז ךיא גערפ תורוש יד ביירש

 ? ךליֵמ וצ טינ;ךיא ןיב יצ - גנערטש ןצ טינ ךיא ןיב יצ --
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 ןועוו-טכירעג סאד 4

 ןוא רעקידלושַאב ,רעקידייטרַאפ טימ טכירעג ַא קיטעט ןעוועג זיא ָאטעג ןיא

 ,וָאשַאבור ןטסירוי יד ןופ ןעמענ יד ךיז ךיא ןָאמרעד ןזעוו-טכירעג ןיא .םיטפוש

 ,קיניַאוכ .א ,רעקסריווָאפ ,יקציװָאנַאקלימ ,יקסנושַאי ,שטיוואלארס ,דלָאגנרָאק

 ןַײטשנרָא רעקידיײטרַאפ ,םיובסונ רָארוקָארּפ ,סוקרַאמ .שזניא ,קישטמירפא

 -ּפָא ךיז טָאה ,טכַארטַאב טָאה טכירעג רעד סָאװ ,םיכוסכס ןוא םינינע יד ןיא

 .ָאטעג ןופ ןבעל עכעלגעטיגָאט ,עטריצילּפמָאק ,עיורג ,ערעווש סָאד טלגיּפשעג

 -ידלודעגמוא יד .ןעיירעגירק ןופ ןגַארּפ ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענעז טפָא רעייז

 -גערטרעדמוא ןרעמיצ יד ןיא טפַאשגנע יד ,סיורג ןעוועג זיא טעטיזָאװרענ ןוא טייק

 רקיעב ,ןעיירעגירק עכעלדנעמוא -- ןעוועג זיא ןופרעד טַאטלוזער רעד ןוא ךעל

 יד ןגָארטסױרַא ,ןליד יד ןקיניײר ,רעסַאװ ןכָאקסיױוא םוצ ייר ןגעוו ,ןעיורפ ןשיווצ

 .ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןופ ןגַארפ ערעדנַא ןוא טיוק טימ סרעמע

 ןופ ץלאה סעקלעב ףןסײרסױרַא ןגעו םיטּפשמ עטּפָא ןעוועג ךיוא ןענעז'ס

 רעדָא ,טַאר-ןדיי ןופ רעגַאל-ץלָאה ןיא ץלָאה ןענעבנג ןגעוו ,םינינב-ָאטעג עבנרח

 ,ָאטעג ןיא תואיצמה-רקי ַא ןעוועג זיא ץלָאה ןעוו ,ןטייצ ןעוועג ןענעז'ס ;ןכש ַא ייב

 רַאפ סנּפָאקוצ ץלָאה ךעלטייש רָאּפ יד ןגײלניײרַא ןפָאלש ןייג ןרַאפ ןשטנעמ ןגעלפ

 ' .טכַאנייב ןענעבנגוצ ןכש רעד ייז טעוו רעמָאט ,ארומ

 ךיז ןלעטשרעדיוװ רַאפ ,לשמל ,םיטּפשמ עוויטַארטסינימדַא טּפָא ןעוועג ןענעז'ס

 יד ןקידײלַאב רַאפ ,ןעגנונדרָארַאפ עריא ןריפסיוא טשינ ןוא יײצילָאּפ-ָאטעג רעד

 (שטנעמ רעדנַא ןַא .ה .ד) "ךאלמ ; ַא ךיז טָאטשנא ןקיש רַאפ ;סניטנַאדנעמָאק-זיוה

 רַאּכ ;הסיפת-ָאטעג ןיא געט .רָאֹּפ ַא ןציזוצּפָא ידכב רעדָא טעברַא-סגנַאװצ רעד וצ

 -ָאילביב-ָאטעג רעד ןיא ענעילעג ,רעכיב םישדח עקינייא ןופ ךשמב ןרעקירוצ טשינ

 ,דָאב ןיא רעלוגער ןייג טשינ ןרַאפ ,קעט

 טכעלש ןגעוװ ,םיכוסכס-סלדנַאה טכירעג-ָאטעג ןיא ןרעוו טלדנַאהַאב ןגעלפ טפָא

 רעד ןעוו ,סרעלטימרַאפ-ספיוקרַאפ יד ךרוד םידגב עטפיוקרַאפ (קיליב וצ .ה ,ד)

 ,זײרּפ ןטימ טהלוועאב ןליפ ךיז טגעלפ דגב ןופ רעבאהניא

 -רַאפ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ןופ םינינע ןעלדנַאהַאב טפָא טגעלפ טכירעג רעד

 ןופ םינינע רעדָא ,ןכש רעייז ןופ ןייש ןלעג ַא ןענבנגסױרַא ןיא ןרָאװעג טקיטכעד

 .ןייש-סנבעל םענעגייא רעייז ןפיוקרַאפ ןיא ןרָאװעג טּפַאכעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ

 עטכַארטעגסױא ,עטעדנירגַאבמוא טכירעג-ָאטעג ןיא ןסילפניירַא ךיוא ןגעלפ סע

 .רַאפ ךיז טימרעד ןגעלפ טפָא ,ןרעדנַא ןפיוא ןכש ןייא ןופ תוריסמ עקיליווזייב ןוא

 טימ ,ןעיורפ עטריזירעטסיה ןוא עטרעטַאמרַאפ ,ןבעל-ָאטעג ןופ עטרעטיברַאפ ןעמענ
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 -רעד ןוא גנוניווו רעדנַא ןַא ןיא ןריפסיורַא ןכש רעייז טעוװ ןעמ זַא ,גנונפָאה רעד

 ןעוועג ךיוא ןענעז סע .רעמיצ-ָאטעג ןגנע רעייז ןיא רעמיורג לסיבַא ןרעוו טעװ לייוו

 .ןעגנוסערּפסיוא-טלעג ןוא שזַאטנַאש רַאפ ןסעצָארּפ

 : ןלײײטרוא עקידנגלָאפ ןבעגוצסױרַא טכער טַאהעג טָאה טכירעג-ָאטעג רעד

 -טלעג (5 ,טסערַא (4 ,גנונרָאװ (2 ,סעצָארּפ םעד ןכַאמ לטבמ -2 ,גנויירפַאב (}

 .לייטרוא-טיוט (7 ,טסערַא ןוא ףָארטש-טלעג (6 ,ףָארטש

 טָאה סָאװ ,ץנַאטסניא עקיצנייא יד טשינ ןעוועג טשינ זיא טכירעג-ָאטעג רעד

 ןבָאה טכער עבלעז יד .שטנעמ-ָאטעג ןפיוא ףָארטש ןגיילוצפיורַא טכעד טַאהעג

 יד ,בַאטש-ײצילָאּפ רעד רקיעב ןוא) ײצילָאּפ-ָאטעג יד ךיוא ךעלדנעטשרַאפ טָאהעג

 ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןפָארטש עשיאייצילָאּפ יד .(ייצילָאּפ עלענימירק יד ןוא ךַאװ-רעיוט

 -רַאפ עשיאייצילָאּפ ןריפסיוא טשינ ,שינעביולרעד ַא ןָא טָאטׂש ןא ןײגסױרַא ןבילוצ

 -טנַא ,סעיצקנופ ערעייז ןריפסיוא םייב ןטסיצילָאּפ-ָאטעג יד ןקידיײלַאב ,ןעגנונדרָא

 ,המודכו הסיפת-ָאטעג ןופ ןפיול

 24 ויב ;: ןענימרעט עקידנגלָאפ ןופ ךעלנייוועג ןייז ןגעלפ ןפָארטש-טסערַא יד

 .ה .ד ( "הסיפת עקיבייא; ,שדוח ַא זיב ,ןכָאװ ייווצ זיב ,ךָאװ ַא זיב ,העש 48 ןיב ,העש

 ,(ָאטעג ןופ ףוס ןזיב

 טלּפָאד ןעוועג טעמכ ןענעז רענעמ זַא ,ןזייוו הסיפת-ָאטעג ןופ סעקיטסיטַאטס יד

 -עג טגײלעגפױרַא זיא ןפָאוטש-טסערַא בור סָאד זַא ןעיורפ יו טריטסערַא רעמ

 יד זַא ןוא ;(ןטקודָארּפ-זייּפש ןעװענילַאמנײרַא רַאפ) ךַאװ-רעיוט רעד ךרוד ןרָאװ

 .עקיגָאטניײא ,עוויטַארטסינימדַא ןעוועג ןענעז ןטסערַא טייהרעמ

 : 1942 ינוי שדוח ןיא עטריטסערַא יד ןופ קיטסיטַאטס יד טזייוו ,לשמל ,ױזַא

 -ימדַא ;518 ןעיורפ ;909 -- רענעמ ייז ןשיווצ ;1427 עטריטסערַא לָאצ עניימעגלַא

 -- ףָארטש-גָאט-ןייא ;02 עטּפָארטשַאב-לענימירק ;1265 עטפָארטשַאב-וויטַארטסינ

 ;4 -- שדוח ןייא ;10 -- ןכָאוװ ייווצ זיב ;84 -- ךָאװ ַא זיב ;426 -- געט ייווצ ;3

 .(ךָאוו-רעיוט רעד ךרוד זיולב טּפשמרַאפ 987 -- עטפָארטשַאב יד ןשיווצ)

 לייטרוא-טיוט ַא ןבענעגסױװַא טכירעג-ָאטעג רעד טָאה 1942 ינוי שדוח ןיא

 -סיוא ןיא קידלוש ןרָאװעג ןענופעג ןענעז 5 עכלעוו ןופ ,ןדיי 6 ףיוא ןעגנעה ךררוד

 רעד ןוא ;:פוג ָאטעג ןיא ןדיי 2 רעביא דרָאמ ַא ןריפוצסיוא ןפלעהטימ רעדָא ןריפ

 רעדיל יד ןופ הטיחש רעד ןיא ,רוסמ סלַא ,קידלוש ןעוועג זיא (ןָאדיװַא) רעטסקעז
 : .ןדיי

 ךרוד ץַאלּפ-ץלָאה ןופ ףיוה ןפיוא ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא לייטרוא-טיוט רעד

 עיצוקעזקע רעד רַאפ טָאה סנעג בקעי .ײצילָאּפ-ָאטעג רעשידיי רעד ןופ עּפורג ַא

 יז ןעוט לייטרוא םעד ןריפסיוא ןטימ זַא ,ןטסיצילָאּפ-ָאטעג יד וצ טרָאװ ַא ןטלַאהעג

 .רעדרעמ ןופ ָאטעג םעד ןעײרפַאב ייז : ךַאז עשידיי עקיטכיוו ַא

 =ידעָאק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא םינכש ןשיוװצ םיכוסכס יד ןרילוגער וצ ידכב

 רַאפ ןימַאלוגער-ָאטעג ןלעיצעּפס ַא טעברַאעגסיױא טָאה סָאװ ,עיסימָאק-עיצַאקיפ

 .ָאטעג יד רַאפ ןלוטש עלעיצעּפס ןכַאמ וצ ןלױפַאב טָאה סנעג בקעי .טכער-םינכש

 -ָאטעג רעד ןוא תוחול ייווצ יד טצירקעגסיוא ןעוועג ןענעז ןלוטש יד ףיוא .רעטכיר

 ןטױל טּפשמ טכירעג-ָאטעג רעד זַא ,ןריזילָאבמיס טלָאזעג טָאה סָאד .םעלבמע
 : ,ןיד ןשידיי

 .טכירעג-ָאטעג םוצ ללכ ךרדב ,ןגױצַאב טסנרע ךיז טָאה גנורעקלעפַאב-ָאטעג יד
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 טכירעג-ַאטעג
 לַאקָאל םעיינ ַא ןיא רעבירַא טכירעג

 -דור ףיוא לַאקָאל ןטסַאפעגוצ רעמ רעדנַא ןַא ןיא רעבירַא טניוה טויג טכירעג סָאד
 .(ךיק-ייצילָאּפ רעד ןופ ָארויב .וועג רעד ןופ ןעמיור יד ןיא) 4 רעקצינ

 עיסימַאק-עיצַאקיפידעָאק יד

 -וצ ןרַאפ טקעיָארּפ- קי ןטעברַאעגסיוא םעד ןעמוקַאב ןיוש טָאה טכירעג סָאד
 -ָארּפ רעקיזָאד רעד .(ָאטעג ןיא טכער-םינכש) .תוריד-ָאטעג יד ןיא םינכש ןופ ןבעלנעמַאו
 .טלדנַאהַאב ןיוש .טרעוו טקעי

 ןריגַאער ןשימרוטש וצ ןרַאפ קסּפ ַא
 רעניווונייא זיא רע ./ רעטילעמרַאק ןופ .פ לאומש ןעמוקַאב טכירעג-ָאטעג ןוא טָאה

 .רעגעלעג ןפיוא ןעּפַאק ןביוהעגנָא םיא טָאה טכַאנ רעד ןטימ ןיא :ןראג ןטשרעטנוא .ןופ
 ךיו טָאה סע רעבָא ,ןראג ןטייװצ ןפיוא ןעגנַאגעגפיורַא ןוא ןענַאטשעגפיוא רע ויא
 רע ּויא .ןראג ןטירד ןופ טיפוס ןכרוד טעּפַאק טרָא ןבלעז ןפיוא זַא ,טלעטשעגסיורַא

 טיירדעגּפָא זיא סוגּפָא ןרעביא ןַארק רעד זַא ,ןענופעג ןוא ןראג ןמירד ןפיוא ףיורַא ןַאד
 סיורג ןיא רע טָאה םעד בילוצ .וו .ַא .א ,ליד ןפיוא רעהפיוא ןָא רעסַאו ךיזו טסיג סע ןוא

 סע .ןיטנַאדנעמָאק עקידנּפָאלש יר ןגָאלש ןלַאפעגנָא ףכית ןוא א אכעג סעכ ךוש ןטלַא ןַא טּפַאכע
 .טכירעג ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,לַאדנַאקס ַא ןענַאטשטנַא זיא

 ןוא ףָארטש ַא ןעמוקַאב רע טָאה ןריגאער ןקיסַאּפמוא ןוא 1

 .(.94 .1 .1942 ָאמעג רענליוו ,נ"שת טבש 'הי 98 .םנ תועידיַשָאטעג)
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 דרש ירידה היה רמות הרי
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 (ןוויּכרַאדָאוװיי) 1940 .? .99 םעד טקישעגסיורַא , םכירעג-ָאט ףעג רענליוו ןופ גנורעדָאפפיוא

 ּפ



 עיועלאג רעשטייד רעד ןופ .5

 לרוג רעזנוא ןגעלעג זיא טנעה ערעייז ןיא

 ןענעז עכלעוו ,ןשטייד יד ןופ ןעמענ יד טנרעלעגסיוא ךיז ךיג טָאה דיי רעדעי

 ענייז ןופ ןוא שוכר ןייז ןופ ,לרוג ןייז ןופ ,ןבעל ןייז ןופ םיתב-ילעב יד ןעוועג

 ,תורצוא-רוטלוק

 ןופ טנַאדנעמָאק רעשירעטילימ -- גינעפנעצ ןעוועג זיא ןעמָאנ רעטשרע רעד

 טימ סעטַאל עלעג יד ןופ ןעגנונעדרָארַאפ עטשרע יד ןבעגעגסױרַא טָאה רע :ענליוװ

 : .1941 ילוי רעט8) * 9, ַא

 רעטנַאקַאב ַא ,ענליו ןופ 'וַאסימָאק-סטיבעג -- טסגניה ןעמוקעג זיא ןַאד

 רעשידיי רעד ףיוא עיצובירטנָאק ַא ןעװעג ןענעז ןעוטפיוא ענייז .רעדרעמ-ןסַאמ .

 טָאה רע .ןעמָארגָאּפ "עלַאקָאלא ,עניילק ןוא ,תוריזג ףיוא תוריזג .,גנורעקלעּפַאב

 ."עיצַאקָאװָארּפ רעסיורג; רעד ןגעוו טַאקַאלּפ -ןסַאג םעד ןבירשעגרעטנוא

 זיא רע .גרעבנענירוש ןעמָאנ םעד ןדערסױרַא ןעמ טגעלפ רעטיצ ַא טימ

 ,12 סַאג-רענליוו רעד ףיוא בַאטש ןייז ןפַאשעג טָאה ןוא רעציפָאדָאּפַאטסעג ַא ןעוועג

 ,"סירוב סאנגיטַאפיא , -- ןטסױװיטקַא עשיווטיל יד טימ טריגיריד רע טָאה טרָאד

 יד ןופ סרעריפסיוא יד ןוא "סענוּפַאכ, יד טריטורקער ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןופ
 ,רַאנָאפ ןיא סעיצוקעזקעדןדיי

 םעד .דָארָאגװָאנ ףיוא םָארגָאּפ ןטימ טריגיריד רע טָאה 1941 ילוי ןט-17 םעד

 גנירעה ןוא סייו ןטנַאטוידַא ענייז טימ ןעמַאװצ רע טָאה 1941 טסוגיוא ןטס1

 בוטש ןופ ןפָאלעג ןַאד זיא גרעבנענייווש .?עיצַאקָאװָארּפ עסיורג,; יד טריפעגכרוד

 רעקשיקול רעד ןיא .סעיטרַאּפ יד ןיא ןדיי יד ןבירטעג עקיײגַאנ ַא טימ ןוא בוטש וצ

 רעייז רעביא סעקיײגַאנ טימ ןסימשעג ,ןדיי יד רעביא טעוװעדליװעג רע טָאה הסיפת

 ןייז טימ ןשטנעמ ןכָאטשרעד ,ןעגנוביא-קיטסַאנמיג טימ טקינײּפעג ,בייל טעקַאנ

 ,לַאשזדניק

 .ָאטעג ןיא ןריפ ןטימ טריגיריד טָאה רע

 ,טסייה סָאד ,?עיצַאקָאװָארּפ עטייוצ, ענעפורעג ױזַא יד טריפעגכרוד טָאה רע

 ,לסעג-עקסדיל ןיא ןבירטהַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןדיי יד טיוט םוצ ןריפסיורַא

 ..ָאטעג ןיא סעיצקַא עטשרע יד ןטנַאטוידַא ענייז טימ טריפעגכרוד טָאה רע

 םיא טָאה ןעמ זַא ,ןעגנַאלק ןעוועג ןענעז סע .ןדנואוושרַאפ רע זיא םעצולּפ

 -םיעגושמ ַא ןיא טגיל רע זַא ,טלייצרעד ןבָאה ערעדנַא ;טנָארּפ ןפיוא טקישעגסױרַא

 ,זיוה
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 ךיז טָאה'ס .ןעמעטָאּפָא רעטכייל ןעמ טעװ טציא זַא ,טניימעג טָאה ָאטעג רעד

 -- סייוו -- רערומ :ןעמענ יד ,ןרעדנַא ןכָאנ רענייא טנָאזירָאה ןפיוא ןזיװַאב רעבָא

 = ...לעטיק

 רערומ

 רַאסימָאק-סטיבעג םייב םינינע עשידיי רַאפ טנערעפער רעד ןעוועג זיא רע

 טָאה ןעמָאנ ןייז .טנגוי-רעלטיה רעד ייב ןגיוצרעד רעציפָא רעשטייד ַא .טסגניה
 -סיוא ןגעלפ -- "טייג םמ רעד; ןגָאז םייב .ָאטעג ןצנַאג םעד קערש ןיא ןטלַאהעג

 .סענילַאמ יד ןיא ןפָאלעג זיא ןעמ ןוא ךעלסעגיָאטעג יד ןברַאטש

 יד ןיא ,ןטלַאטשנַא יד ןיא : ָאטעג ןיא ןטיזיוו ןטַאטשּפָא טַאהעג ביל טָאה רע

 רעיוט םייב ןײטשּפָא רע טגעלפ ןהעש .רעזייה ןיא ןלַאפניײרַא ;דָאב ןיא ,ןטַאטשרַאוװ

 טכירעגמוא רע טגעלפ לגיופ-ביור ַא יו .בייל ןליוה ןפיוא ןסיימש ןטימ ןריגיריד ןוא

 ןּפַאטַאב ,טעברַא רעד ןופ געוו-קירוצ רעייז ףיוא ןדיי סעיטרַאּפ יד ףיוא ןלַאפנָא

 -ילַאמ, ייז יצ ןשטנעמ יד ןּפַאטַאב ,ןטפירשרָאפ יד טיול ןענעז ייז יצ סעטַאל יד

 ,הסיפת רעד רַאפ תונברק ענייז ןעניפעגסיוא ןוא תורוחס ןייק ןײרַא טינ ?ןעווענ

 : -- .רַאנָאפ רַאפ

 ךעלנייועג יוװ רערומ זיא ,'רַאנָאפ רענווָאקא ,הטיחש רעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא

 םעד ןפָאּרטעג רע טָאה טַאטשרַאװ-ָאטעג ןייא ןיא ,ןטַאטשרַאװ-ָאטעג יד ןיא ןעמוקעג

 :טגערפעג םיא דיירפ טימ ןוא -- סנעג בקעי םענעכָארבעגנעמַאזוצ

 ?סעיונ סטביג סַאװ --

 זיא'ס סָאװ ,ןײלַא ךעלנײשרַאװ סייו רע זַא ,טרעפטנעעג םיא טָאה סנעג בקעי

 :טרעפטנעעג ןסַאלעג םיא טָאה רערומ ...ןעשעג

 ..טכַארטעב ןיא טכינ טמָאק ענליוו ָאטעג --

 יש

 ךיז ןבָאה טרָאד .דָאב-ָאטעג ןיא קעװַא רערומ זיא ןטַאטשרַאװ-ָאטעג יד ןופ

 :טגָאזעג ןוא סרעּפרעק ערעייז טּפַאטַאב ,טכַארטַאב טוג ייז טָאה רע .ןעיורפ ןשַאוועג

 ערעדנַא יד ןריטיזיוו קעװַא זיא ןוא -- !טעפ וצ דניז ןעוַארפ עשידיי יד --

 ֹ ,ןטלַאטשנַא-ָאטעג

 רעד ךָאנ זַא ,ןגָאװצ רע טגעלפ גנומיטש רערעטייה ַא ןיא ןעוועג זיא 'רע ןעוו

 -ןַאפעטס ,סַאג ַא ךָאנ ןבעגוצ ָאטעג םוצ טעװ ןעמ : רעסעב ןייג ןדיי יד טעװ המחלמ

 .סַאג

 סייוו ןיטרַאמ

 הנוממ ,"סַאגניטַאפיא; ןופ ףעש ,גרעבנענייוש ןופ שרוי רעד ןעוועג זיא רע

 ,רַאנָאּפ ףיוא

 -- רעריפטּפױה -- לבעפדלעפ ;עגנַאר ענייז ןיא ןגיטשעג ךיג זיא סייוו

 .רעריפמערוטש

 ןיא ןילַא רָאנ ,סעיצוקעזקע יד טימ ןריגיריד רָאנ טינ טַאהעג ביל טָאה רע

 טגעלפ ,"סעיצקַא; עוויטקעלָאק ןיא .ןקינייּפ ןילַא ,ןטױט ןײלַא ,ןעמענוצלײטנָא ייז

 .קלח ןלעודיווידניא ןייז ןבעג וצ ןבָאה טלָאה רע

 רע טָאה ,1941 רעבמעטּפעס ןט6 םעד ,ָאטעג ןיא ןדיי יד טריפעג טָאה ןעמ ןעוו
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 ידכב ,ןסָאשרעד ריא ןוא ,ָאלרעּפ עטיג ,עלעדיימ ַא ןעייר יד ןופ ןעמונעגסױרַא

 רע טגעלפ רַאנָאפ ןיא עיצוקעזקע יד תעשב .שינעטנעק-סיש ןייז ןסעגרַאפ טינ
 קיטנעהנגייא ייז ןוא ךעלדיימ ןוא םירוחב ערענעש ןעמענסיורַא רעבירג יד רַאפ

 ענעזעוועג ,ןיטנעגַא-ָאּפַאטסעג ,רענבער רעלע ןעװעג זיא עטבילעג ןייז .ןסישרעד

 לגיופגניז םעד ןסישרעד סָאד טריפגכרוד ייז ןבָאה ןעמַאזוצ .גרובמַאה ןופ ןיטנעדוטס

 .יקציוועל ַאבול ,ָאטעג ןופ

 ףיוא ,סרענייגיצ ףיוא רַאנָאפ ןיא סעיצוקעזקע טריפעגכרוד ךיוא טָאה רע

 "זיוהדנַאש, ןשהכולמ ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעד ןעוועג ךיוא זיא רע ;םיחלג עשילױּפ

 ףיוא .ןעיורפ עשיליוּפ עטּפַאכעג ןופ ןענַאטשַאב זיא סעכלעוו ,9 סַאג-שטַאבוס ףיוא

 ,ןפיולטנַא טינ ןלָאז יז ידכב ןעלּפמעטש ןרָאװעג טנערבעגסיוא ןענעז סיפ ערעייז

 םידגב יד ןּפַאטכרוד טגעלפ רעכלעוו ,ףליהעג ַא רַאנָאפ ןיא טַאהעג טָאה רע

 -- עקירעביא יד ,ןסייוו רַאפ -- ןכַאז עלופטרעוו יד :םיגורה יד ןופ סענעשעק יד ןוא

 ..ָאטעג ןרַאפ הנתמ ַא

 ןעמייהעג ןופ ןעגנולק יירד .ָאטעג ןיא ןלַאפּפָארַא רע טגעלפ םערוטש ַא יו

 -סיוא ןענעז ןסַאג יד ןוא ,טייג סייוו זַא ,םלוע םעד טגָאזעגנָא ןבָאה ,קָאלג-ָאטעג

 : ,ןברָאטשעג

 ןיא ןײרַא זיא סייוו ןעוו טַארוקַא ,ןעקנַארק ַא ןופ סױרַא ךיא ןיב לָאמנייא

 :ךימ טלַאהרַאפ רע .עקעט עשיניצידעמ ןיימ ןטלַאהעג ךיא בָאה טנַאה ןיא .רעיוט

 ?וד טסיב רעװ --

 ,טצרַא ןַא --

 ?גָאלָאקעניג ַא טסיב וד ---

 .טװעּפַארעט רענײמעגלַא ןַא ,ןיינ --

 ףטנעמורטסניא ענייד זייוו .טרָאבַא ןַא ןופ טסייג וד ---

 ,טַארַאּפַא-קורדטולב ַא ןוא טַארַאּפַא-רעה ַא רונ רע טניפעג עקעט ןיא

 ..!דניוושרַאפ !טצרַא-ןדוי וד ,סָאל --

 ןייז טכַאמעג טָאה סע קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ ,סרעייגטימ ענייז ףיוא טקוק ןוא

 .המכח עשיגָאלָאקעניג

 ִּש

 רעבירעד רע טָאה עשטַאד ןייז .רעדלעוו יד ,רוטַאנ יד טַאהעג ביל טָאה סייוו

 .רעדלעוו רערַאנָאפ יד ןבענ טיובעג

 ןיא רע טגעלפ ָאּפַאטסעג ןוכ רענטרעג יד ןיא .ןעמולב טַאהעג ביל טָאה רע

 טינ ,הלילח ,ןלָאז ייז ןעמולב עטרַאצ יד ףיוא רעסַאו ןסיג ןייג סנגרָאמירפ יד

 .ןקלעוורַאפ

 6 לעטיק

 םעניא ןסייוו ןטייברַאפ וצ לטיק ןעמוקעג זיא ָאטעג ןופ הפוקת -רעטצעל רעד ןיא

 -יווקיל, רעד ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז .ָאטעג רענליוו ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןופ טקַא

 -יווקיל ןייז ןופ ָאטעג רעטנביז רעד ןעוועג זיא ענליוװ-ָאטעג .?סָאטעג יד ןופ רָאטַאד

 7 .רַאנָאפ ןופ תיבה-לעב רעד ןרָאװעג זיא רע .ןובשח:עיצַאד

 טימ לָאמ ַא ןיגניײרַא רע טגעלפ ָאטעג ןיא .רעגניז ַא ןוא טסיטרַא ןַא ךַאפ ןופ
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 .רערעהוציָאידַאר רענליזװ יד רַאפ ,ןָאפָאסקַאס רעד --- ןדיי

 יש =

 עלַא טלמַאזעגפיונוצ ,ענליו רעטניה ,ןאדזעב רעגַאל ןיא ןעמוקעג זיא רע

 קַארַאב רעד .עדַאלעמרַאמ טלייטעג ,טעברַא רעייז טביולעג ,קַארַאב ַא ןיא רעטעברַא

 -עג ןדנוצעגרעטנוא ןוא טייל-ס"ס ךרוד ןרָאװעג טלגנירעגמורַא םעדכָאנ ךיילג זיא

 -סױרַא זיא סע רעװ .ןרָאװעג טנערברַאפ טייהרעקידעבעל ןענעז ןשטנעמ יד .ןרָאװ

 ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא -- סרעטצנעפ-ןקַארַאב עקידנענערב יד ןופ ןעגנורּפשעג

 .רעפרַאװ-ןליוק ַא ךרוד

 יו טגעלפ לעטיק ;רעױט-ָאטעג ןכרוד ָאטעג ןיא ןעמוק ןגעלפ סייוו ,רערומ

 ,רעכעל ךרוד ,סענילַאמ עטריּפשעגסיױא ךרוד ָאטעג ןיא ךיז ןשטילגניײרַא גנַאלש ַא

 טשטילג לעטיק םעצולּפ -- ןבעל-ָאטעג ןופ שיורעג ןטימ ןיא .סרעלעק ןוא רעמעדיוב

 .ענילַאמ ַא ןופ סױרַא ךיז

 -רַאפ עסיורג ַא לַאז-ָאטעג ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ָאטעג ןופ םישדח עטצעל יד ןיא

 .טַאר-ןדיי ןופ ןעגנולײטּפָא ענעדישרַאפ יד ןופ סרעטייל ןוא ןרידַאגירב ןופ גנולמַאז

 ןייק טינ ןעמ טציזַאב יצ ,טרילָארטנָאק גנערטש ןעמעלַא ןעמ טָאה גנַאגנײרַא ןרַאפ

 ,רעוועג

 עדער ַא ןטלַאהעג רעיובעגיינ רעריפדָאּפַאטסעג רעד טָאה גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא

 טָאה רעיובעגינ .שידיי ףַוא טצעזעגרעביא יז טָאה סנעג בקעי -- ןדיי יד וצ

 ןייז עלַא ןלָאז ,טינ ךַאז ןייק טָארד ָאטעג םעד זַא ,טרָאװנרע ןייז ףיוא טרעכיזרַאפ

 .סעיצַאר-זייּפש יד ןרעסערגרַאּפ ןעימַאב ךיז טעוװ רע ,קיסיילפ ןטעברַא ,קיאור

 .טלכיימשעג ןוא לעטיק םיא ןבענ ןענַאטשעג זיא ענעצס ןפיוא

 ..לביימש ַא טבעוושעג קידנעטש טָאה םינּפ סלעטיק ףיוא

 יש

 ָאטעג ןופ רעיוט םייב ןסעזעג לעטיק זיא ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעשב

 -עג טָאה רע ןוא ןעייר יד ןיא טרישרַאמ ןבָאה ןדיי ;ָאנַאיּפ ףיוא טליּפשעג ןוא

 ..ןָארענ גיניק ןופ עיצַאטימיא עשירעלטסניק ,ענרעדָאמ ַא ןעוועג זיא'ס ..:טליּפש

 יד רַאפ רעּפרַאװ-ןליק רעד .ןָאפָאסקַאס ַא טימ לָאמ ַא ןוא רעפרַאװ-ןליוק ַא

 סרעוט"רוטלוק עשיצַאנ יד

 ןשידיי םעד ,סנבעל עשידיי יד רָאנ טינ ןרידיווקיל ןסָאלשַאב ןבָאה ןשטייד יד

 יד ןעװועג ןענעז םעד ףיוא םינוממ יד .תורצוא-רוטלוק עשידיי יד ךיוא רָאנ שוכר

 הנחמ עצנַאג ַא טרירעּפָא טָאה ענליו ןיא .?בַאטש סגרעבנעזָאר,א ןופ ןשטנעמ

 .בַאכש סגרעבנעזָאר ןופ עטנרעלעג

 ;ײז ןופ עכעלטע

 ַא סרעלטיה ףלָאדַא ,ןילרעב ןיא קיטסיאַאדוי ןופ רָאסעּפָארּפ ,טרַאהטָאג ר"ד

 רעלעטשטפירש רעד ןוא יקצולירּפ חנ רָאסעּפָארּפ ןבָאה םיא רַאפ ;רעבעגטַאר

 -ָאילביב-ןושַארטס ןיא תואיצמה-רקי םיבתכ ןופ תומישר טכַאמעג טדימשדלָאג .י .א

 .סרעלעק-ָאּפַאטסעג יד ןיא טיוט ןרָאװעג ןענופעג עדייב ייז ןענעז רעטעּפש ,קעט

 .רעקלעפ-חרזמ יד ןשרָאפ וצ ייוומ רעטרופקנַארפ ןופ רָאטקעריד ,לָאּפ ר"ד

 ,טעטיסרעווינוא רעמילשורי ןיא ןטפַאשנסיװ עשילַאטנעירָא ןופ טנעדוטס רענעזעוועג
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 רעכיב עשידיי עלופטרעוו טנזיוט קיצנַאװצ ַא דנַאלשטייד ןייק טקישעגסױרַא טָאה

 טנזיױט קיצכַא ןַא ייב ,ָאויי ןופ ,םישרדמ-יתב יד ןופ ,קעטָאילביב-ןושַארטס ןופ

 .אקייליוו"יינ ןיא קירבַאפ-ריּפַאּפ רעד רוטַאלוקָאמ סלַא טפיוקרַאפ רע טָאה םירפס

 .סוג ףיוא טפיוקרַאפ רע טָאה קורד סמָאר ןופ ןצירטַאמ-דומלת יד

 רענעלּפ-סגנוטכינרַאפ-סטפַאשנסיו ענייז ,רעריפ-ץַאזנייא-רעבָא ,רעלימ ר"ד

 ןליופַאב טָאה רע .עשידיייטנַא רָאנ טינ ,טַאמרָאפ ןטיירב ץנַאג ַא ןופ ןעוועג ןענעז

 .לָאטיּפש-טעטיסרעווינוא ןופ קעטָאילביב עשיניצידעמ יד ןענערברַאפ וצ |

 רענליוו עכיירלָאצ יד ןופ תורות-ירפס יד טלמַאזעגפיונוצ טָאה סעקרַאּפ 'ה

 ,לוויטש עשירענלעז וצ קַאלשרעטנוא ייז ןופ ןכַאמ וצ ןבעגעגרעביא ןוא םישרדמ-יתב

 -ןסַאג ןרעטסַאלפ וצ דנַאלשטייד ןייק טקישעג רע טָאה ןימלע-תיב ןופ תובצמ יד

 : .קורב

 -עברַא קיצנַאװצ ךָאנ ָאטעג ןיא טעדנעוװעג ךיז טָאה בַאטש רעגרעבנעזָאר רעד

 יד ןריטרָאס ןפלעה ןענעק ןלָאז ייז ,שיאערבעה ןוא שידיי טוג ןענעק סָאװ ,רעט

 וצ ןסָאלשַאב ןבָאה קורק ןַאמרעה ןוא שטיװָאנַאמלַאק .ז .ןטּפירקסונַאמ יד ןוא רעכיב

 יד ןופ ךיז טניול סע סָאװ ,ןעװעטַארּפָא ןייז לָאז ליצ ריא סָאװ ,ןדיי עּפורג ַא ןפַאש

 ןוא סרערעל רעטעברַא יד ןשיװצ ןרָאװעג טקישעגסיױרַא ןענעז סע .תורצוא-רוטלוק

 .סרעלעטשטפירש

 ִּש

 -רַאפ תורצוא-רוטלוק עקיטכיוו ךס ַא ןבָאה ?רעטעברַא-גרעבנעזָאר, עשידיי יד

 ןטנעמוקָאד ןוא רעכיב עקיטכיוו ערעדנַא ,ָאוװיי ןופ ןרעיומ ןוא טנעוו יד ןיא ןגרָאב

 ןבעגעגּפָא ןוא סנוויוא יד ןצייה וצ "רוטַאלוקַאמ , סלַא ,ָאטעג ןיא ןגָארטעגנײרַא --

 ןופ ןקעטָאילביב עניילק ָאטעג ןיא טלמַאזעג ךיז ןבָאה ערעדנַא ;"זיוה-רוטלוק, םעד

 ןפורפיוא עמייהעג עלַא הנתמ ַא טכַארבעג רימ טָאה רענייא .רעכיב עטעבנגעגניירַא

 ןיא ײטלַאּפ רעשיטסילַאיצָאס-שיטסיניצ רעד ןופ ןבעגעגסױרַא ,1905 רָאי ןופ

 ,דנַאלסור

 -וצרעביא גארטפיוא םעד ןעמוקַאב שטיװָאנַאמלַאק שריה קילעז טָאה ןטרָאד

 ןַאמדלעפ לבַײל ןופ "עקירפַא ןא ןדיי; ןוא "שידיי, סעשטיוואקלאפ שטייד ןיא ןעז

 ןגעוו סעיפַארגָאנָאמ ןבײרשנָא טפרַאדעג ןבָאה ןייטשנרעב ָאעל ר"ד ןוא קורק ןַאמרעה

 ,םישרדמ-יתב רענליוו 107 יד

 ,שטיוָאנַאמלַאק .ז :טקריוועגטימ ךס ַא ןבָאה תורצוא-רוטלוק יד ןעװעטַאר םייב

 ,לטפעש בייל ,ןַאמזַאלג ףסוי ,יקסניגרעשטַאק .ש ,רעוועקצוס םהרבא .קורק ןַאמרעה

 :ערעדנַא ךס ַא ןוא ןייטשנייפ .צ ר"ד ,סלעקרַאמ ימענ ,יקציניקלא עטיא ,יקסנירק לחר

 ,עטיַאמיש ַאננַא ןוא ַאטורַאב סיזאק טעָאּפ רעד ,ץיװָאמַאדבַא ַאירַאמ --- ןטסירק ןופ

 -ינוא רעשיווטיל רעד ןיא ןטנעמוקָאד עטעװעטַארעג יד ןטלַאהַאבסיױא טָאה עכלעוו

 .קעטָאילביב-טעטיסרעוו

 ִּש

 וצ גנואיצַאב רעד עגונב .טינש ןייא ן'פ ןעוװעג ןענעז ןשטייד עלַא טינ
 -יַנַאגרָא-סטעברַא ,טַייל-"טדָאט, ,רעטילימ ןשיווצ ,ןדיישרעטנוא ןעוועג ןענעז ןדיי יד
 : ,ָאּפַאטסעג-ס"ס יד ןוא (עיצַאז
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 -יווירּפ ַא רַאפ טנכערעג טפָא ךיז טָאה טייהנייא רעשירעטילימ ַא ןיא ןטעברַא

 ,טיורב לקיטש ַא ןדיי םעד ןפרַאוװאוצ לָאמ ַא טגעלפ רענלעז ַא לייוו ,ָאטעג ןיא עיגעל

 לסיש ַא -- הנתמ ַא ןבעג לָאמ ַא טגעלפ "ןַאמ-טדָאט; ַא ךיוא ;לּפָאטרַאק רָאּפ ַא

 -סיוא טייל-ס"ס יד ןשיװצ ךיוא ןעוועג .ָאדנַאמָאק ןייז ןופ רעטעברַא ןַא רַאפ ּפוז

 ,"ןדיי ןייז; וצ ,רקיע רעד ,ןדיי םוצ ןעיצַאב רעסעב ךיז ןגעלפ עכלעוו ,ןעמַאנ

 ."עדוי ןיימ , -- םיא ייב טעברַא רעכלעוו

 ןכלעוו טימ .,ןדיי ַא טימ גיוא ףיוא גיוא ,"ןטונימ עטוג; ןיא ןגָאז ןגעלפ עלַא ייז

 :?טדניירפַאב; טעברַא רעד ייב ךיז ןבָאה ייז

 רימ ,ןטימעסיטנַא ןייק טינ ןענעז רימ ;ןדיי יד ןגעק טינרָאג ןבָאה רימ --

 ןָאט טינ סטכעלש ןייק לָאמנייק ךייא ןלעװ רימ ..ןקַאילָאּפ ןייק טינ ךָאד ןענעז

 ,לעפַאב ַא ןגירק ןלעוװ רימ ןדייס

 ןיא ,זייּפש "ןריזינַאגרָא, ןיא ןפלָאהעג טָאה ייז ןופ רענייא טינ ,ךעלקריוו ןוא

 "סעיצקַא; עקידנעמוקנָא ןגעוו טנרָאװעג וליפַא ,ןכַאז ןעמענּפָא ןיא ,ןייש ַא ןגירק

 ,קיאור -- עיצקַא יד רעדָא "עיצקודער, יד ןעמוקנָא טגעלפ'ס זַא ,רעטעּפש ןוא --

 ןטכענ ךָאנ טָאה רע ןכלעוו ,"דניירפ, ןייז טיוט םוצ ןרעווילסיוא ,קיטולבטלַאק

 .ןפלָאהעג

 -ילבעג-ןבעל ענייז ןפלעה סעּפע טימ רעדיוו ןוא ןעמוק רעדיוו ןגרָאמ ףיוא ןוא

 ,עיטַאּפמיס ןיא ןרעלקרעד ךיז ,גיוא ףיוא גיוא ,רעדיוו ןוא .רעטעברַא עשידיי ענעב

 ;ןפלעה ןלעוו ןיא ןוא

 טעװעטַאר ןַאד ,ןפלעה ןענעק טינ ךיא לעװ עיצקַא ןַא ןופ גָאט ןיא רעבָא --

 ..,טנָארפ ןפיוא ןרעוו וצ טקישעג ךימ טָארד ,ןפלעה ןרַאפ לייוו ,ןיילַא ךיז

 עשיצַאנ עצנַאג יד ןוא ןרעלטיה טריקיטירק ערעדנַא ךיוא ןבָאה גיוא ףיוא גיוא

 ;דוסב ןגָאז ןוא גנונעדרָא

 ,סיצַאנ ןייק טינ ןענעז רימ ---

 ,טקַאזקע ,ןעגנונעדרָארַאפ עשיצַאנ עלַא ןריפסיוא קיטייצכיילג ןגעלפ ייז ןוא

 ,דנַאטשרעדיװ ןָא ,טסעטָארּפ ןָא ,זָאללוּפורקס

 ןופ ןפוא רעטנכערעגסיוא טוג ַא ,עידיפרעּפ עשיניצ ַא ןעוועג סָאד זיא יצ

 קיסיילפ ןוצר ַא םיא ייב ןפורסיורַא -- ןדיי םייב יורטוצ ןיא .ךיז ןענעבנגנײרַא

 עשידיי יד ןרעפעלשרַאפ ןוא ,"שטייד ןרעסעב, םעד ,תיבה-לעב ןייז רַאפ ןטעברַא וצ

 -קריוו ןענעז ייז רעדָא ;סיצַאנ-טינ ,"ןשטייד עטוג, ןופ עיזוליא יד טימ טײקמַאזכַאװ

 ענעסערפעצ ,ןומה ןופ ןשטייד ,םזיטימעסיטנַא ןופ טייוו ,סיצַאנ ןייק ןעוועג טינ ךעל

 ןֶא ןטייקיסעמלטימ עיורג ,רַארעט-רעלטיה ןרַאפ דחּפ ןקידנשרעהַאבלַא ןסיורג ןופ

 ?דנַאטשרעדיװ ןופ ןליוו ןָא ,טסעטָארּפ ןופ טומ

 יש

 ןופ שטנעמ ַא סלַא ,טסירעלטיה טינ סלַא ךיז ןרעלקרעד ןופ העש ןיא ,לָאמנייא

 ןייז; וצ טגָאזעג שטייד ַא טָאה ,םיעותעת-םישעמ עשיצַאנ עלַא וצ ןליוורעדיוו ַא

 ;ןטנַאקַאב ַא םעניימ ,"ןדיי

 ,דנַאלשטייד ןיא ןענָאילימ ָאד ןענעז ןטסירעלטיה-טינ ךיא יו עכלעזַא --

 ?דנַאטשרעדיװ ןייק טינ ריא טכַאמ סָאװרַאפ ָאט -- |!

 -- = -- ?רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןוא --
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 ערעדנַא ןופ ןטנַאטסיזער סָאװרַאפ ןגערפ וצ םיא טגַאװעג טינ טָאה דיי רעד

 .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןופ ארומ רעד ץָארט דנַאטשרעדיװ ןכַאמ רעקלעפ

 ִּש

 סָאװ ,רעטָאפ רעטרַאצ ַא ,ןַאמ רעקידנבָאהביל ,רעיירט ַא ,בוטש ןיא ךיז ייב ."סקיב

 טערט סָאװ ,רעדניק עשינכש ןופ ןוא דניק ןייז ןופ עלעּפעק סָאד קיצרַאה טעלג

 לָאז סע עלעגייטש ןּופ עלעגייפ סָאד סױרַא טזָאל סָאװ ,קע ןפיוא ץַאק רעד ןָא טינ

 םעד ןעמוקַאב ןוא רידנומ םעד ןָאטעגנָא רָאנ יו ןוא :ןעילפכרוד ןענעק ךיוא ךיז

 ןופ גנולּפַאצ ןייק ןָא ,קפס ןכעלרעניא ןייק ןָא ,םערב ןופ ריר ןייק ןָא --- לעּפַאב

 ןזיב ןסיימשרַאפ ,םינקז ןקיניײּפרַאפ ,סעיצוקעזקעדןסַאמ ןריפוצסיוא טיירג --- ןסיוועג

 -עיצוקעזקע יד ןופ רעמיוב יד ןיא ךעלּפעק עשרעדניק ןרעטעמשעצ ,עכַאװש טיוט

 םעד ןרעה ןוא עלעּפעק סדניק םעד ןטעלג ןוא םייה ַא ןעמוק רעדיווװ ןוא ;רעדלעפ

 : ,גנַאזעג-לגיופ

 ןגָאז טגעלפ דיי וצ דיי ןוא טסואוועג טוג סָאד טָאה ָאטעג רעד

 "יצַאנ םעד טגָארט סָאװ ,שטייד ןטסרַאטינַאמוה ןופ רעטרעו יד טינ יורט --

 לייוו ...לעּפַאב ןייז טמוקַאב רע ןעוו ,העש יד לָאמנייק טינ טסייוו וד לייוו ,ץיירק

 ...היח-ביור ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוו םזינַאמוה רעשטייד ןעוו ,טינ לָאמנייק טסייוו וד

 ןוא ןָאפָאסקַאס, ןופ ,"המשנ רעטלּפָאט טימ, ןשטייד ךס ַא ןעוועג ןענעז'ס

 יז

 ןוא סרעפלעהטימ עטשהיחרַאפ ערעייז ,סרעדרעמ עשיצַאנ וד ןופ ןָאפ ןפיוא

 -- סרעגייוש-ליטש ןוא סרעייגטימ ,סרעפיולטימ עזָאלנסיװעג ,עקידתונדחּפ יד

 עשיטנַאטילימ ןופ ןעמַאנסױא ענעטלעז טסרעסיוא -- טסרעסיוא יד סױרַא ןענייש

 רעשיצַאנ רעד ךיז ןלעטשרעדיוו וצ טריקיזיר ןבָאה עכלעוו ,ןטסישַאפ-יטנַא עשטייד

 .עירענישַאמ-לווייט

 .דימש ,גנומַאטשּפָא רעשיכעשט ןופ ,שטייד רעד ענליוו ןיא ןעוועג זיא ַאזַא

 עשיטסישַאפיטנַא-קילייה ןייז סלַא .טסישַאפיטנַא רעשיטסילַאעדיא ןַא ןעוועג זיא רע

 טָאה רע .ָאטעג ןופ ךיז ןעװעטַאר וצ ןדיי ןפלעה :ןטלַאהעג רע טָאה עבַאגפיוא

 ןּפורג ךָאנ ןּפורג טריפעגסורַא ןײלַא ןוא --- ןיזנעב טעבנגעג ,סָאטיױא טריזינַאגרָא

 ןטרָאד זַא ןַאד טניימעג טָאה ןעמ ואוו -- עדיל ,ענדָארג ,קָאטסילַאיב ןייק ןדיי

 .ןבעל ןייז טימ טלָאצַאב ןוא -- ןרָאװעג טּפַאכעג זיא רע .קיאור זיא

 טימ טל לָאמניײא טשינ ָאטעג ןיא רימ טָאה ווָארַאמַאט-םיובענעט יכדרמ

 ,טײקטגַאװעג ןוא שפנ-תוריסמ סדימש ןגעוו תובהלתה

 ,עדנעגעל ַא יו ןטכיולעג דימש ןעמָאנ רעד טָאה געט-ָאטעג עקידכשוח ענעי ןיא

 ןופ טלעוװ ןייא זיא ָאטעג-ןרעסיוא קצנ סָאד טשינ זַא ,גנוקיטומרעד ַא יװ ןוא

 ,היח ןוא תונדהּפ

 עיורג ןענָאילימ ןוא סרעדרעמ עשטייד רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ןשיווצ ןלָאז

 ענלעצנייא יד -= דימש ןעמָאנ רעד -- ןעמַאנסיוא עקיטכיל יד ןענײשסױרַא םינדחּפ
 ...סדימש
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 ןדיי-טינ ןוא ןדיי 6

 בָאה ךיא יו ױזַא ,בוח ןיימ רַאפ ךיא טלַאה הפוקת רעד ןופ תודע ןַא סלַא

 ןגעוו טלייצרעד בָאה'כ יו ןנא ,תונווכ-סגנוצכינרַאפ עשטייד יד ןגעוו טלייצרעד

 וצ ךיוא ױזַא -- ןבעל-ָאטעג ןשידיי ןיא ןעגנוניישרעד עוויטַאגענ ןוא עוויטיזָאּפ

 וצ םינכש עשידיי-טינ יד ןופ גנואיצַאב רעד ןגעוו סייוו ךיא סָאװ ,סָאד ןלייצרעד

 .ָאטעג ןיא ןדיי יד

 ךיא טלָאװ ,תורוש עכעלנייּפ ייז ןופ ךס ַא ןוא ,תורוש עקיזָאד יד ךיוא ןוא

 רימ ןענעז רעכיז לייוו ;רעשרָאפ-עטכישעג ןרַאפ רעייטשוצ ַא סלַא רָאנ ןעז ןלעװ

 רעקלעפ-םינכש יד דצמ ףליה ןגעו םיטרּפ עסיוועג .טנַאקַאב טינ םיטרּפ ךס ַא

 ףדיי עטעװעטַארעג ךרוד ןרעוװ טנַאקַאב טייצ רעד טימ ךָאנ ןלעוװ

 ךרוד ןרָאװעג ןטכָאשעגסיוא ןענעז סָאװ ,עטיל ןיא ,רעבָא ,תֹולהק עשידיי יד

 ןענעז סָאװ ,ענליוו ןופ ןדיי יד עבלעז סָאד ןיא -- ?ןטסיוװיטקַא; עשיווטיל יד

 -עג ןטַאררַאפ רעדָא ,"סרעּפַאכ, עשיווטיל ןוא עשיליוּפ יד ךרוד ןרָאװעג טּפַאבעג

 ַאּפַאטסעג רעד וצ ןרָאװעג טרעפילעגרעביא ןוא רעניווטיל ןוא ןקַאילָאּפ ךרוד ןרָאװ

 ןענעק טינ םענייק רַאפ לָאמנייק ןיוש םיקמוא רעייז ןופ דוס םעד ןלעוו ייז --

 ...ןלייצרעד

 ִּש

 ַא ןיא ןלייטעצ ךיז טזָאל ןקַאילָאּפ ןיא רעניווטיל םינכש יד ןופ גנואיצַאב יד

 :סעירָאגעטַאק עייר רעצנַאג

 םזיצַאנ ןופ םיפתוש ןוא רעדרעמ עוויטקַא יד .א

 ךיז טָאה גנורעקלעפַאב רעשילױוּפ ןיא רעשיווניל רעד ןופ לייט רעקיטנָאק ַא

 -רַאפ-ןדיי ןופ טיבעג ןפיוא םזיצַאנ ןטימ טעברַאטימ רעוויטקַא וצ טלעטשעג ךיילג

 -ַאנָאיצַאנ ערענָאיצקַאער) ןטסיווװיטקַא עשיווטיל יד ןעוועג סָאד ןענעז רקיעב .גנוטכינ

 .?סרעּפַאכ, יד ןופ ןינמ בור םעד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה עכלעוו ,(ןטסיל

 ןענעז ,ענליוו ןייק ןשטייד יד ןופ ןעמוקניײרַא ןכָאנ גָאט ןטייווצ ןפיוא ןיוש

 ןיא ,ןטסװיטקַא עשיווטיל יד ןופ רעטעלבגולפ טימ ןסַאג יד טבעלקרַאפ ןעוועג

 .תוטיחש-ןדיי וצ ןטסירק יד ןפירעג ןבָאה ייז עכלעוו

 יד ןופ ןדיי יד ןענעז --- סָאטעג יד ןיא עטיל ןופ ןדיי יד ןריפניירַא ןֹרַאפ ךָאנ

 -דרָאמ יד ןבָאה עכלעוו ,רעניווטיל ךרוד ןרָאװעג ןטכָאשעגסיוא ךעלטעטש -עניילק

 -טיל עבלעז יד .ןשטייד יד ךרוד ןעגנואווצעג טינ ,קיליוויירפ טריפעגסיוא טעברַא !

 רעד טימ ענווָאק ןיא הטיחש-ןדיי יד טריפעגסיוא ךיוא ןבָאה ןטסיוװיטקַא עשיו

 ,טפָאהעג טָאה רעניווטיל יד ןופ לייט ַא .טכַאמ רעשטייד רעד ןופ גנומיטשוצ רעטוג
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 ןשטייד יד ןופ ןעּמוקַאב ייז ןלעװ ,עיצַארָאבַאלָאק-הטיחש-ןדיי ןופ געוו ַאזַא ךרוד זַא

 : .עטיל רַאפ טײקיגנעהּפָאמוא

 סַאגניטַאפיא עשיווטיל יד רעטעּפש ןפַאשעג ךיז טָאה ןזיירק עקיזָאד יד ןופ

 ךדיי יד טריפעגכרוד ןבָאה סָאװ ,שארב .שייווראנ טימ (עטלייוורעדסיוא יד) סירוב

 ןופ ןעדרָאמרעד סָאד טריפעגסיוא ךיוא ןבָאה ייז ,לוואש ,ענווָאק ןיא סעיצוקעזקע

 -ןדיי .יד טױרטרַאפנָא םָאקלופ ייז טָאה טכַאמ עשטייד יד .רַאנָאּפ ןיא ןדיי יד

 .ןטנעגיריד סלַא טייל-ס"ס עקינייא רָאנ ןקישוצ טגעלפ ןוא סעיצוקעזקע

 יד טקידירפַאב טינ טָאה טכַאמ עשטייד יד ןעוו ,םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא

 ,טייקידנעטשטסבלעז ףיוא ןטסילַאנָאיצַאנ ערענָאיצקַאער עשיווטיל יד ןופ סעיציבמַא

 טנגוי רעייז ןריזיליבָאמ ןלָאז ייז ,רעניווטיל יד ןופ טרעדָאפעג ,רָאג טרעקרַאפ ןוא

 טָאה -- ןענָאיגעל עקיליוויירפ עשיווטיל טנָארּפ ןשיטעיװָאס ןפיוא ןקישסױרַא ןוא

 עשטייד-יטנַא ןַא ןריפ וצ ןביוהעגנָא ןטסילַאנָאיצַאנ ערענָאיְצקַאער יד ןופ לייט ַא

 ןעוועג זיא ?ןשטייד-יטנַאק עיינ עקיזָאד יד ןופ ןפורפיוא יד ןופ םענייא ןיא .טעברַא

 :ןבירשעג

 ןכַאז ערעייז זנוא וליפא טָאה ריא ןוא ,ןדיי יד ןבעגעגּפָא ךייא ןבָאה רימ ---

 ךיא טָאה זנוא ןוא ךיז רַאפ ןעמונעגוצ ריא טָאה םידגב עטוג יד .ןבעגעגּפָא טינ

 -- == -- .סעטנַארט רָאנ ןזָאלעג

 עיר עצנַאג ַא ןענופעג ךיז טָאה גנורעקלעפַאב רעשיליױוּפ רעד ןשיוװצ ךיוא

 -נוא ןוא תוכאלמ-ילעב ,סרעליש ,סרעקינכעט ,ןטנעדוטס :ייז ןשיווצ ,עכעלטנגוי

 ,ןסַאג רעביא ןפייל ןגעלפ ייז ."סענוּפַאכ; ןרָאװעג ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ-סטלעוורעט

 ןרַאפ ָאּפַאטשעג רעד וצ ייז ןלעטשוצ ןוא ןענייש ןָא ןדיי ןכוזסיוא ,רעזייה ןוא ןפיוה

 ןופ ןבָאה עכלעוו קַאילָאּפ ןזעוועג ךיוא ןענעז'ס .ּפָאק ַא רַאפ לבור 10 ןופ זיירּפ

 -ָאּפַאטשעג יד ןזייוונָא --- טלָאצעג בילוצ טינ ,טסייה סָאד ,"טייקיליוויירפ רעלַאעדיא;,

 ןזייוונָא רעדָא ,ָאטעג ןרעסיוא סענילַאמ ןיא ןדיי סיוא ךיז ןטלַאהַאב סע ואוו ,טייל

 עטלַא יד ןיא ךיז וצ ןײרַא ןוא ָאטעג ןופ טעבנגעגסיױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי ףיוא

 ןענעז ןדיי רעטנזיוט .םידגב ןוא זיײּפש ןופ ןעניפעגוצסיוא סעּפע ידכב .,רעזייה

 ןרָאטַאיצנונעד עקיליוויירפ עקיזָאד יד בילוצ רַאנָאּפ ןייק ןרָאװעג טריפעגקעווַא

 געט ענעי ןיא ןבָאה ,(סרעטכעוו-ףיוה) סעשזורטס-ףיוה עשיליוּפ יד ןופ- ךס ַא

 -ָאנ ייז ןשיוװצ ךיוא ןענעז סע .טעברַא רעקיטולב רעייז ןיא סרעּפַאכ יד ןפלָאהעגטימ

 .ןעמַאנסױא עטוג ענלצנייא ןרָאװעג טריט

 סרעדרעמ-עפערּפ יד .ב

 טינ ןדרָאמ-ןדיי יד ןיא ךעלנעזרעּפ טָאה עכלעוו ,עּפורג עטייווצ ַא ןעוועג זיא'ס
 -ץעה עשיטימעסיטנַא "עשיאעדיא, ןַא ןביירט ןיא ןפלָאהעגטימ רָאנ ,ןעמונעגלײטנָא

 ,ןטסילַאנרושז עשיווטיל עייר עצנַאג ַא ןעועג ןענעז ייז ןשיווצ --- .עדנַאגַאּפָארּפ

 -ימעסיטנַא טימ ענליוו ןוא ענווָאק ןופ עסערּפ עשיווטיל יד טציילפרַאפ ןבָאה עכלעוו

 גנוטייצ רעשיליוּפ רענליוו רעד ןופ ןטסילַאנרושז עשיליוּפ ךיוא יװ ,ןעלקיטרַא עשיטו

 : ,"יננעשזדָאצ ץעינָאג,
 -ַאב ַא ,גנוטייצ-גָאט רענליוו רעשיווטיל רעד ןופ רָאטקַאדער -- שטיוועקצַאמ

 עימערּפ עשירַארעטײל ַא לָאמַא ןעמוקַאב טָאה רעכלעוו ,רעביירש רעשיווטיל רעטנַאק
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 רעשיטסירעלטיה רעד תעשב ןבירשעגנָא טָאה ,"רעניווטיל עיורג יד, ךוב ןייז רַאפ
 ,"שטיוועלעדניווע לומש קורטילַאּפ, :ןעמָאנ ןטימ ךוב שיטימעסיטנַא ןַא עיצַאּפוקָא
 -חּפ ,סרעביור ,ןטסינומָאק ,סרעלדניווש ןענעז ןדיי יד זַא ,ןזיוועגפיוא טָאה רע ואוו

 ןרַאלּפמעזקע טנזיוט ןעצ ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא טעלּפמַאּפ רעקיזָאד רעד .םינד
 ,עטיל ץנַאג רעביא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןוא

 דצמ עגַארפכָאנ עסיורג ַא ןעוועג זיא קעטָאילביב-סטעטיסרעווינוא רענליוו ןיא

 -רעלקפיוא עשיטימעסיטנַא ףיוא ץנעגילעטניא רעשיווטיל רעד ןופ עייר רעצנַאג ַא

 ידכב ,"שינעטנעק-ןדייא רעייז ןיא ןעמָאקלופרַאפ טלָאװעג ךיז ןבָאה יז ...רוטַארעטיל

 .ןטנעמוגרַא עשיטימעסיטנַא טימ טכַאמ רעשטייד רעד ןענידסיוא ךיז ןענעק וצ

 ביור-ןדיי ןופ ןבעלנָא טלָאװעג ךיז ןבָאה סָאװ יד .ג

 טשינ ךיז לָאמניק שטייד םייב ןבָאה עכלעוו ,ןקַאילָאּפ ןוא רעניווטיל ךס ַא

 -ייד יד ןעזעג ליואוו טציא ןבָאה -- סעיצַאטיגַא עשיטימעסיטנַא טימ טקיטפעשַאב

 ןטייקכעלגעמ ןבעגעג ייז טָאה סָאד לייוו ,ןדיי יד יּפלכ טײקיטעט-סגנוטָארסיױא עשישטו

 עשידיי ענעזעוועג יד ןעמונרַאפ ןבָאה ייז .סטוג ןוא בָאה ןשידיי ןופ ךיז ןבעלנָא

 ןוא םירישכמ-סטעברַא ,שעוװ ,םידגב ,לבעמ ענענופעג יד ןעמונעגוצ ךיז רַאפ ,תוריד

 לָאמַא ןעק סע ןעוװ ,העש רעד ןגעװ טכַארטעג ייז ןבָאה קערש טימ ;רישעג-ךיק

 ןשטייד יד רעמ סָאװ ;סמוג ןוא םָאה ןייז ןרעדָאפ קירוצ ןוא דיי רעד ןעמוקקירוצ

 -קירוצ לָאז דיי רעד זַא ,זיא ןסנַאש רעקינייװ ץלַא --- ןעגנוטכינרַאפ-ןדיי יד ןריפ

 .םידגב ענייז ,לבעמ ענייז ,הריד ענעזעוועג ןייז ןעמענּפָא ןוא ןעמוק

 ןדיי יד ןבָאה ןקַאילָאּפ ןוא רעניווטיל .רעטנזיוט רעקילדנעצ ,רעקילדנעצ ייב

 רעד ןכָארבעגסױא זיא סע ןעוװ .ָאטעג ןיא ןייג ןרַאפ םידגב ערעייז ןזָאלעגרעביא

 ןופ ךיז טעבנגעגסױרַא ןוא ןבעל ןטימ טריקיזיר ןבָאה ןדיי ןוא ָאטעג ןיא רעגנוה

 וצ ידכב ,םידגב יד ןֹופ סעּפע ןטעב םינכש עשילױּפ ןוא עשיווטיל יד וצ ָאטעג

 ןוא רעניווטיל ןלייט ערעסערג יד ןבָאה ,ןטקודָארּפיזיּפש ףיוא ןשיוטסיוא ןענעק

 :ןגָאז ןגעלפ ייז ןופ ךס ַא .ןבעגּפָא טלָאװעג טינ ןקַאילָאּפ

 זנוא ייב ןביילברַאפ ןלָאז ,ןענעגרהסיוא ךייא שטייד רעד טעװ ייס יו ייס --

 ,יכַאז יד

 ַא ןבעגעג ןבָאה רעפטנע ַאזַא ;ןשטנעמ-ןסַאמ ךס ַא ןבעגעג ןבָאה רעפטנע ַאזַא

 ןטַאקָאװדַא ןוא םידייטקָאד ,ץנעגילעטניא רעד ןשיוװצ ךיוא ,ךס

 ִּש

 ,דָארָאגװַאנ טָאטשרָאפ רעד ףיוא ,ָאטעג ןרעסיוא לָאמנייא סױרַא ןיב ךיא ןעוו

 -ייוװצ-ןייא עניילק עשידיי ךס ַא ןענופעג ךיא בָאה ,טניואוועג לָאמַא בָאה ךיא אוו

 -עג ןענעז רענייטשטנורג יד רָאנ זַא ,ױזַא ,ןעמונעצ רעזייה ענרעצליה עקיקַאטש

 -דניירפ ןיא טבעלעג ןבָאה ןדיי יד עכלעוו טימ םינכש עשיליוּפ יד ןבָאה סָאד ,ןבילב

 יד ןיא ,ךעלעווייא יד ןיא ,רעצעלק יד ןשיװצ טכוזעג -- ןרָאי רעגנילדנעצ טפַאש

 עטריפעגסיורַא יד ןופ ןכַאז-טרעוו ןוא דלָאג ענעטלַאהַאב -- סרעלעק ןוא רעמעדיוב

 ןופ ןביוש יד ,רעזייה יד ןופ ןריט יד ךיז וצ ןגָארטעגסױרַא השעמ תעשב ןוא ןדיי

 עשיר?קעלע יד ,ןּפמָאל-גנעה יד ,סנוויוא יד ןיפ סעלכַאק עסייוו יד ,סרעטצנעפ יד

 ןייק רעזייה ענעי ןופ זיא'ס .ןטָעזָאלק-דעסַאװ יד ןופ ןלייט יד ןוא סעיצַאלַאטסניא
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 ַא ןיא ןעמוקעגרָאכ זיא "טעֿברַא-סגנומענרעדנַאנופ / עקיזָאד יד .ןבילבעג טינ ןייטש

 ךיז ןלעװ ןדיי יד ןוא -- גירק רעד ךיז טקידנע רעמָאט ,ארימ סיוא -- ָאּפמעט ןכיג

 .ןרעקקירוצ

 םינדחּפ טטנערעפידניא יד .ל

 רעטסערג רעד רשפא .,עסיורג ַא ןעוועג זיא סָאד -- םינדחּפ עטנערעפידניא יד

 טינ ןוא טעדרָאמעג טינ ןבָאה ןשטנעמ ָא יד .ןקַאילָאּפ ןוא רעניווציל יד ןופ לייט

 זיא םזיטנערעפעדניא רעייז ןופ רוקמ רעד ..ןפלָאהעג טינ ךיוא רעבָא ,טביורעג

 .ד ח ּפ ןעװעג

 ארומ טַאהעג ןבָאה ייז א עטסדנימ יד ןדיי יד ןבעג וצ ארומ טַאהעג ןבָאה ייז

 עשיווטיל ,ענעגייא וצ ןערעהעגיצנָא ךיוא ארומ טַאהעג ןבָאה ייז ;ןדיי ןטלַאהַאבוצסױא

 ןצנַאג םוצ טנערעפידניא ןעוועג ןענעז ייז ;ןפורג-סדנַאטשרעדיװ עשיליוּפ רעדָא

 םישזער-יצַאנ וצ המכסה ןוא ןגייוושליטש רעשינדחּפ .ןדיי ןוא םזיצַאנ ,םזישַאפ ןינע

 ,געװ רעייז ןעוועג זיא סָאד -- טרפב גנופָארסױא-דיי רעד וצ ןוא --- ללכב

 עצנַאג ריא טכַאמ עשטייד יד טיובעג טָאה סרעגיױושליטש עקיזָאד יד ףיוא

 .ןטיבעג עטריּפוקָא יד ןיא הלשממ

 ליטש רעד ןיא עקידנליפטימ יד .ה

 עכלעוו ,סרעניווטיל ןוא ןקַאילָאּפ ןשיווצ טכיש רעסיוועג ַא ךיוא ןעוועג זיא'ס

 ןגערפ לָאמַא ךיוא ךיז ןגעלפ ייז .ןדייל עשידיי יד טריפעגטימ ןבָאה

 ױזַא ךיז ייז ןבָאה סָאװ טימ ?ןדיי יד קילגמוא ליפ ױזַא סע טמוק סָאװרַאפ ---

 ...?נקידניזרַאפ

 סרעניווטיל יד ןופ לײטנָא ןגעוו קידנרעה ,טמעשעג ךיז ייז ןבָאה לָאמטפָא ןיא

 רַאפ ןעמעש ךיז ןגעלפ ייז ;סענוּפַאכ יד ןיא ןקַאילָאּפ יד ןופ ןוא ןדרָאמ-ןדיי יד ןיא

 ןעזעג טינ טָאה רענייק זַא ,ליטש רעד ןיא ;יכַאז עשידיי יד ּפָא טינ ןביג סָאװ ,יד

 : ןגָאז ןליפא ,סיינ עטוג ַא לָאמ ַא ןגָאזנָא ךיוא ייז ןגעלפ

 . !  ןייז טוג ןיוש טעװ -- גנילירפ ןזיב ןטרַאװרעד רָאנ --

 רעדָא ,טיורב לקיטש ַא ןּפיטשנײרַא ךיוא לָאמ ַא טגעלפ ןיטסירק ערעטלע ןַא

 םיא ןפרַאווצ :ָאטעג ןרעסיוא רעטעברַא ןשידיי ַא רַאפ לפָאטרַאק ָאליק רָאּפ ַא

 / .ןקרעמַאב טינ לָאז רענייק זַא ,ױזַא -- דנב ַא ןשיוטסיוא ןפלעה :ץלָאה לסיבַא

 יז ןבָאה ,דיי ןקידנפולטנַא ןַא ךיז ייב ןטלַאהַאב רעבָא --- טליפעגטימ ןבָאה ייז

 ייב ןטלַאהוצפיוא טרידיצעד ךיז טָאה ייז ןופ רעוו ,ןטלעז רָאג ,ןטלעז .ארומ טַאהעג

 זיא ןטלעז טסרעסיוא ,טסרעסיוא ;עלעּפעק דנָאלב ַא טימ וליפא ,דניק שידיי ַא ךיז

 ןזייוו ,ָא:עג ןופ ןפילטנַא ןדיי ןפלעה לָאז רעכלעוו ,רעטגַאװעג ַא ייז ןשיוצ ןעוועג

 רַאפ ןגירק רעדָא םירעיוּפ-דלַאװ יד טימ םיא יברא ןוא דלַאװ ןיא געוו םעד םיא

 ,רעוועג ןדיי

 ןבָאה ןדיי רַאפ סעּפע טימ ןריקיזיר רעבָא ,ןדיי יד טימ טריזיטַאּפמיס ןבָאה ייז

 : ,ארומ טַאהעג ייז

 ןפלעה סָאװ יד -ו

 ןבָאה עכלעוו ,ןקַאילָאּפ ןוא סרעניווטיל ןופ לייט רעניילק ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס

 -- ךַאז רעשידיי רעד רַאפ טפמעקעג וליפא ערעֶדנַא ןוא ןדיי יד ןפלָאהעג וויטקֶע
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 עשיטסינומָאק יד ןופ םירבח המכ ייז ןשיווצ ןעוועג ןענעז'ס .םלועה תומוא ידיסח

 -עג סָאד ןענעז רקיעב .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רענעזעוועג רעד ןופ ןוא ךעלזיירק

 ןסיוועג ןופ ןשטנעמ םתס רָאנ ,ןעיײטרַאּפ וצ אקווד ענעסָאלשעגנָא טשינ ,םידיחי ןעוו

 ,םירעיוּפ ןוא סרעניואוונייא עשיטָאטש יד ןשיוצ ןעוועג ןענעז םידיחי עכלעזַא

 ענליוו ןיא ןעוועג זיא ױזַא ..טלעג ןָא ,שיאעדיא ןדיי ןטלַאהַאבסיױא ןבָאה סָאװ

 ןפלָאהעגטימ שילָאבמיס טָאה עכלעוו ,ץנעגילעטניא עשיליוּפ-שיװטיל עּפורג עניילק ַא

 ןעגנולמַאז-טלעג עניילק ךרוד ָאטעג ּםעֶד

 עקידנגלָאפ טלייצרעד רימ ןבָאה ןדיי עטעװעטַארעג עקינייא ןוא עטיַאמיש ַאננַא

 : ןדיי ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,יד ןגעוו םיטרּפ

 קיצנאוצ טימ טרעײטשַאב ךיז ןבָאה ןשטנעמ-.ריס עשיווטיל עּפורג ַא --

 רָאטַאיציניא רעד .ָאטעג ןרַאפ ףליה עלעירעטַאמ ףיוא הנויח רעייז ןופ טנעצָארּפ

 ןירערעל רעשידיי רעד ןופ ןַאמ רעד ,סיטיַאטיגרוי ןיווטיל רעד ןעוועג זיא קנַאדעג ןופ |

 .ןיטקיט עליט

 ַא טלמַאזעגפיונוצ ןבָאה 'רעטעברַא-סטעטיסרעווינוא עשיווטיל רענליוו עּפורג ַא

 ,ָאטעג ןרַאפ עמוס-ףליה עניילק

 זיב טנזיוט ייווצ ןבעג טגעלפ (רוטַארעטיל) לַאכימ אקשישזריב רָאסעּפָארּפ רעד

 .רעדניק עשידיי ןטלַאהַאבוצסיױא ךיוא ךעלשדוח לבור טנזיוט סקעז

 ןזיװעגסױרַא טָאה ,טַארקָאמעד-לַאיצָאס ַא ,(קיזיפ) סַאנָאריױוװעז רָאסעּפָארּפ רעד

 ילַאק ןַאיצ טקישעגוצ וליפא טָאה רע ;ךַאז רעשידיי רעד וצ סערעטניא ןוויטקַא ןַא

 ,(שטיװָאשוָאמ ר"ד) ָאטעג ןיא טניירפ ַא םענייז רַאפ

 ךיוא ,(ע:כישעג) ןיוַאסרַאק רָאסעּפָארּפ ךיוא יו (קיגָאל) וַאמעזעש רָאסעּפָארּפ

 ןדיי ןפלָאהעג ,ןדיי עקינייא ןכלַאהַאבסיױוא ןבָאה רָאטקיװ אקשישזריב רָאסעּפָארּפ

 רָאסעּפָארּפ ;ןענייטשדלעפ חמצ ר"ד ןפלעה טגעלפ סישייליוו ;ןכַאז ערעיײז ןשיוט וצ

 עשידיי ןבעגּפָא ןלעוו טינ ןרַאּפ רָאטקָאד ןשילױוּפ ַא טרסומעג טָאה רַאשטלעפ ,רָאטקיװ

 -ַאב ערעייז ןפלָאהעג ךס ַא ןבָאה ַאדייכימ ןוא שטיוװעקשונַאי ןרָאסעּפָארּפ יד ,ןכַאז

 ,םיריוטקָאד עשידיי עטנַאק

 רעגיר ןופ טעװעטַארעגסױרַא טָאה ,רעטלעטשעגנָא רעשיווטיל ַא ,סַאקוַאקטור

 .עלטאמ ,לדיימ שידיי ַא ָאטעג

 טָאה ,טעברַא ףיוא דנַאלשטייד ןייק ןרָאפעגסױרַא זיא רעטכָאט 'סַאקוַאקטור ןעוו

 רעטכָאט ןייז ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןריּפַאּפ ןאר אנאשז לדיימ ןשידיי םעד רַאפ טכַאמעג דע

 ַא ןעמונרַאפ רעטעּפש ןריּפַאּפ עקיזָאד יד ףיוא טָאה יז .סַאקוַאקטור ַאטירַאגרַאמ

 ענליוו ןייק ןרָאפ וצ ןעמוק טגעלפ יז ;בַאטש-גרעבנעזָאר רעקסנימ ןיא טרָא ןקיטכיוו

 רעד רַאפ ןלַאירעטַאמ עשטייד טהיפעגרעביא טָאה יז .םרָאפינוא ןשטייד ַא ןיא

 ןדיי יד ךיז ייב ןטלַאהַאבסיוא 'רע טָאה עיצַאדיװקילָאטעג רעד ךָאנ .טכַאמ-ןטעיווָאס

 ןגעלפ ןדיי ענעטלַאהַאבסיוא ;טכורפ ןופ יורפ ,גייוושניורב ,גלימס :ָאטעג רענליוו ןופ

 ןייק טקישעגסױרַא סַאקסוַאקטור טָאה ןדיי קיצפיפ טרעדנוה .ןסע םיא וצ ןעמוק

 -ַאּפ עשיוַא עשלַאפ טימ ןרעגַאל-סטעברַא עכעלטסירק ןיא טעברַא ףיוא דנַאלשצייד

 ,םוקמוא ןופ ןעװעטַאר ייז קידנלעו ,ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ברע ,ןריּפ

 -טיל ןטימ ןעמַאזוצ טָאה וויכרַא-הכולמ ןופ רָאטקעריד ,סַאקסואַאקַאטש סאזאוי ר"ד

 ןטלַאהַאבעגסױא .ַאקסלוקימ ענָאנ רעשילױוּפ רעד ןוא סיטיַאמעשז רערעל ןשיװ
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 ןוא יקסנושַאי יראגירג ,רעטכַאט ןוא יורפ טימ אביל רעדנַאסקעלַא ר"ד : ןדיי ףלעווצ

 קאב יורפ ,עפַאי רתסא יורפ ,רעטכָאט ןוא יורפ טימ עפַאי בקעי רעינישזניא ,יורפ

 ,קינלָאר ערימ ןליירפ ,ןמלז רענכייצ ןגנוי םעד ,ןוז ריא טימ

 ףעזוי יװדַא- ,שטיוועסורטעּפ .ּפָארּפ ,יקסווָאשזישט רָאסעּפָארּפ ,אקא רָאסעּפָארּפ

 .ןדיי עטנַאקַאב ערעייז עקינייא ןטלַאהַאבוצסיוא ןפלָאהעג ןבָאה יקצעלעיצ

  ףשיליוּפ עקינייא סָאװ ,ףליה רעוויטקַא ןגעוו ןלייצרעד וצ ןסייוו ןדיי רענליוו

 רַאפ טכַאמעג טָאה ַאקסלָאװ-שטיווװָאמַארבַא ַאלירַאמ .ייז וצ ןזיװעגסױרַא ןבָאה ןעיורפ

 רעקילדנעצ 16 ַאקנַאילוגָאּפ ףיוא ךיז ייב ןטלַאהַאבעגסיױא ,ןטרָאּפסַאּפ עשלַאפ ןדיי

 יורפ יד ךיוא טָאה הריד רעדעי ןיא .טלעג ןוא זייּפש טימ ייז ןפלָאהעג ןוא ןשטנעמ

 יז וצ ןזיװעגסורַא ןוא ןדיי רעקילדנעצ ןטלַאהַאבעגסיױא ַאקסוועילימשעזג ַאירָאטקיװ

 סָאװ ,ַאקצעדעפ ַאירַאמ יורפ יד ןענָאמרעד וצ יאדכ ךיוא זיא ָאד .טייקכעלטניירפ

 .יד .ָאטעג ןופ ןפיולטנַא םניא ייז קידנפלעה ,טיוט ןופ ןדיי ךס ַא טעװעטַארעג טָאה

 -שטנעמ ןייר ןופ טעברַא עלופתונכס רעייז טריפעגסיוא ןבָאה ןעיורפ עטנָאמרעדנביױא

 ,תוביס עכעל

 עכעלשטנעמ ןזיוװעגסיֹורַא ןבָאה ןטסניד עכעלטסירק ענעזעוועג ייר עצנַאג ַא

 ןוא זײּפש טימ טּכָא יז קידנגרָאזַאב ,םיתב ילעב ענעזעוועג ערעייז רַאפ ןליפעג

 ןגעוו ןלַאפ ןגעוו ןלייצרעד וצ ךיוא זיא'ס .ייז קידנטלַאהַאב ךיוא ןלַאפ ענלצנייא ןיא

 -ַאבסיױא ןבָאה (סנירעיצרעד-רעדניק) סעינַאינ ןוא (ןעמַא) סנירעגיוז עכעלטסירק

 ,ןגיוצרעד רעדָא טגיוזעג לָאמַא ןבָאה ייז סָאװ ,רעדניק עשידיי ןטלַאה

 א

 ןענָאזרעּפ עקינייא ךיוא ןזיװעגסױרַא ןבָאה ןדיי רַאפ גנוציטשרעטנוא עסיוועג ַא

 סאנינפיל ןוא ,קַאילָאּפ ַא ,שטיוועקרַאמ םיחלג יד ,עכעלטסייג עשילױטַאק יד ןופ

 זיא סַאנוינּפיל .ןכַאז ערעייז ןדיי יד ןבעגּפָא ןלָאז ייז זַא ,םלוע רעייז וצ טדערעג ןבָאה

 ןדיי יד ןוײװסױרַא ןופ אטח ןרַאפ זיא סוישטיווָאּפורק חלג רעד .,ןרָאװעג טריטסערַא

 רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טקישרַאפ ,עיטַאּפמיס עוויטקַא

 -ױטַאק ַא ןיא ןיקסנַאיּפורט ןופ דניק סָאד ןטלַאהַאב טָאה סוקטיאוו חלג רעד .טיזליט

 .רעדניק עשידיי ערעדנַא ןעװעטַאר ךיוא ןפלָאהעג ןוא זיוה-םימותי ןשיל

 ןדיי ןטלַאהַאבוצסיוא ןפלָאהעג ןבָאה (ערעל עשיטסימ ַאזַא) ןפָאסָאעט יד

 -רעטעברַא עשידיי ַא קידנפערט ,םיחלג ןעו ,ןלַאפ ןעװעג ךיוא ןענעז'ס

 טזיילעגסייא ייז ןלעװו ךיג זַא ,טרָאװ-טסיירט ַא ןפרַאװנײרַא ייז ,סַאג ןפיוא עּפורג

 סָאװ ,?עקילייה עלַא; רעטסיולק ןופ םיחלג יד זַא ,טלייצרעד ךיוא טָאה ןעמ .ןרעוו

 -רַאמייברַאפ יד וצ ןגיױצַאב םערַאװ ךיז ןבָאה ,ָאטעג ןופ תונכשב ןענופעג ךיז טָאה

 ןבָארג וצ ָאטעג ןופ ןדיי ךס ַא טקיטומרעד ךיוא טָאה סָאד ןוא .ןדיי עקידנריש

 ."עקילײה עלַאק ןופ רעטסיולק םעד וצ סענילַאמ ערעייז ןופ ןגעוו עשידרערעטנוא

 טעװעטַארעג ןקילָאטַאק ךדוד ןענעז'ס זַא ,טקַאפ םעד ןליוהרַאפ טינ ךיוא ןעק'כ

 ןעלגילפ יד רעטנוא ייז ןעגנערבוצניירַא ,ןיימ ןָא דימת טינ ,רעדניק עשידיי ןרָאװעג

 ֵ* .עכריק רעשילױטַאק רעד ןופ
 זיא .ןדיי ןטלַאהַאבסיוא ןבָאה סָאװ ,ןטסירק ןוא ןקַאילָאּפ לָאצ יד זַא ,ביולג'כ

 ייברעד ךיז ןבָאה ןקַאילָאּפ עשיפרָאד יד .ןסייוו 'רימ סָאװ ,יד יו רעסערג קידנטיידַאב

 .עשיטָאטש יד יו רעקיצרַאה ךס ַא ןזיװעגסױרַא טּפָא
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 יד טינ ןעוװ ןדיי ןטלַאהַאבסיוא ןקַאילָאּפ לָאצ ערעסערג ַא טלָאװ רעכיז ןוא

 ןדיי ַא יז יב ןעניפעג זעמ טעװ רעמָאט ,טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ארומ עכעלקערש

 ץַאלּפ-עידעטַאק ןפיוא (דיי ַא רשפא) ןשטנעמ ַא ןעגנָאהעגפיוא ןבָאה ןשטייד יד

 -ייצ יד ןיא תועדומ ןוא ןסַאג יד ןיא ןטַאקַאלּפ טימ ןעוועג עידומ ןוא ,ענליוו ןיא

 ןוא ,ןדיי ןפלעה ןרַאפ ןרָאװעג טפָארטשַאב זיא סָאװ ,טסירק ַא זיא'ס זַא ,ןעגנוט

 .געט עכעלטע ןעגנאהעג רע זיא ױזַא

 טגעלפ ןוא טַאהעג ארומ טינ טָאה סָאװ ,לָאצ עסיורג ַא ןעוועג ךיוא רעבָא זיא'ס

 ףניפ ןופ עכָאּפעָאטעג רעד ןיא) ןעמוס עסיורג ןופ זיײרּפ ןרַאפ ןדיי ןטלַאהַאבסיוא

 רעד רָאְנ יו ;(שדוח ַא לבור טנזיוט טכַא זיב ריפ ךרע ןַא ,שדוח ַא דלָאג לבור ןעצ זיב

 טגעלפ רעמָאט -.,ןייג ןסייה םיא ןעמ טגעלפ ,ןלָאצ וצ סָאװ טַאהעג טינ ןיוש טָאה דיי

 .ָאּפַאטשעג טימ ןעָארד םיא ןעמ טגעלפ -- ןלעװ טינ דיי רעד

 -סיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןופ ןלַאפ עכיײרלָאצ טנַאקַאב ןענעז ךעלנעזרעּפ רימ

 רעטעּפש ןענעז ייז ןוא -- ָאטעג ןרעסיוא ןטסירק ייב םישדח עקינייא ןטלַאהַאב

 ייב ןזָאלרעביא טזומעג ייז ןבָאה ץלַא לייוו ,טעקַאנ שממ ָאטעג ןיא ןעמוקעגקירוצ

 טינ טלעג ןייק ןבָאה סָאװ ,ייז ןופ ערעדנַא .חרוא-סינכמ ןקיצרַאהמערַאב 'רעייז

 -ָאּפַאטשעג יד ןעוועג זיא לרוג רעייז -- ןעגנַאגרעד טינ ָאטעג ןיא וליפא ןענעז ,טַאהעג

 ,הסיפת

 יש

 ןייר ַא ןדיי וצ טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,סרעניווטיל ןוא ןקַאילָאּפ ןעוועג ןענעז'ס

 .הרוחס ןפיױקּפָא קיליב ןעק ןעמ עכלעוו ןופ ,ןטנעילק עּפורג ַא וצ יװ ,גנואיצַאבירחסמ

 ָאטעג ןיא ןייג ןיימ רַאפ ךָאו ַא זיא ,קַאילָאּפ רעטנַאקַאב ַא ,ןכש ַא רעניימ

 :טגָאזעג טָאה רע .ָאנַאיּפ ןיימ ןפיוקוצּפָא רימ וצ ןעמוקעג

 רעבָא .רקפה ןביילב ןלעװ ָאנַאיּפ ןיא לבעמ ערעייא .ָאטעג ןיא ןייג טעוװ ריא ---

 רָאפ ךייא ךיא גייל ,קינױבזַאר ןייק טינ ןיב ךיא .רקפה ןופ ןייז הכוז טינ ליוו ךיא

 .ָאנַאיּפ רעייא רימ טפיוקרַאפ ןוא לפָאטרַאק ָאליק ןעצ

 ןיז ןײג ברע סענורכס עריא ןכָארבעצ ןוא טפיוקרַאפ טינ ָאנַאיּפ יד בָאה'כ

 ..ָאטעג

 סָאד 00 ןעוועג טינ טימעסיטנַא ןייק זיא רע .טנעקעג טוג םיא בָאה ךיא

 ַא רַאפ וליפא ןטלַאהעג טָאה רע זַא -- זָאלטרעװ ױזַא ןרָאװעג זיא ןדיי ַא ןופ טרעוו

 .ָאנַאיּפ ַא רַאפ לפָאטרַאק ָאליק ןעצ רימ ןגיילרָאפ סָאד --- טסעשז ןרַאטינַאמוה

 םירעיוּפ רעטרעדנוה ,רעטרעדנוה ןענעז .ָאטעג ןיא ןייג ןרַאפ ןכָאװ עקינייא

 ,סרעמלַא ,ןטעפוב :לבעמ עעייז ןפיוקּפָא ןדיי יד ןגיילרָאפ ןעמוקעג הביבס רעד ןופ

 ,ןָאטעג ןרעג סע ןבָאה ןדיי יד .ןטקודָארּפ-זייּפש לסיב ַא רַאפ ,ןּפמָאלגנעה ,ןעלגיּפש

 .ָאטעג ןיא קידנעייג "?סַאּפַאז; ךיז טימ ןבָאה וצ יבַא

 ,טנָאמרעד לָאמניײא טינ בָאה ךיא יוװ ,ןעגנַאגעגנָא זיא ָאטעג ןופ טייצ עצנַאג יד

 וי:מָאל ַא ןשיוטסיוא ןגעלפ ןדיי ,ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי ןשיווצ לדנַאהדשיוט רעסיודג ַא

 ,לפָאטרַאק רַאפ --- יוופ רעד ןופ דיילקהּפוח ַא ,טיורב ָאליק ַא רַאפ

 -יטנַא !עוועג אקוד טינ ןענעז טפיוקעג קיליב ױזַא סָאד ןבָאה סָאװ ,ןקַאילָאּפ יד

 -ָארּכ ןוא טייהנגעלעג יד ןצונסיוא ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ייז רָאנ ,ןטימעס

 ,סטוג ןוא בָאה שידיי טשינרָאג רַאפ ןריטיפ
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 ךיוא ךיא ליװ ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי ןשיװצ גנואיצַאב רעד ןופ עטכישעג רעד וצ

 ןענָאיַאר עשיליוּפ יד טָאטש ןיא טלגנירעגמורַא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו זַא ,ןלייצרעד

 עלעג ךיז ףיוא ןוטעגנָא ןקַאילָאּפ ךס ַא ןַאד ןבָאה ,ןטסערַא טרָאד טכַאמעג ןוא

 -ָאטעג יד א יז ןדיי יד ןבָאה ןטרָאד ,ָאטעג ןיא ןפָאלעג ןוא סעטַאל

 .סענילַאמ

 יש

 יונעג ןעגנולעטשניײא-ןסַאמ עשיגָאלָאכיסּפ ןוא עלַאיצָאס עסיוועג רעווש זיא'ס

 ןכַאמוצרָאלק בורּפ ַא רָאנ ןענעז תורוש עניימ .סעירָאגעטַאק שיול ןריציפילַאװק וצ

 סרעניווטיל ןוא ןקַאילָאּפ יד ןופ עגַארּפ רעד ןיא ןסנַאוינ ענעדישרַאפ יד ןיילַא ךיז

 : .ָאטעג ןופ טייצ רעד ןיא ןדיי וצ גנואיצַאב רעייז ןוא

 ,יד ןוא םינדחּפ עטנערעפידניא ,ןטידנַאב-עסערּפ ,סרעדרעמ יד ןופ טנָארפ ןפיוא

 ןבָאה סָאװ יד רעדָא ,ביור רעייז ןיא ןדיי יד ןעלדנַאװרַאפ טלָאװעג ןבָאה סָאװ

 ,םידיחי יד ןופ טייקיטכיל יד ףיוא טנייש --- עידעגַארט עשידיי יד ןצונסיוא טלָאװעג

 ןוא גנוקיטומרעד ייז ןבעג ךיוא רָאנ ,ןדיי ןפלעה וצ רָאנ טינ טגַאװעג ןבָאה סָאװ

 ייב ריטסַאנָאמ רעניטקידענעב ןופ רעטומ 'יד ןעוועג זיא ױזַא .ךַאז רעייז רַאפ ןפמעק

 טָאה עכלעוו ןוא םירבח טימ רענווָאק אבא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה סע ואוו ,ענליוו

 ַאנעריא סניקַאילָאּפ יד ןעוועג ןענעז עכלעזַא .ָאטעג ןרַאפ ןטַאנַארג וליפַא טכַארבעג

 -ָאווער -ןיטסילַאיצָאס עשיווטיל יד ןעוועג זיא ַאזַא ,ץעיזדוד עשזדַאי ןוא שטיוװָאמַאדַא

 זַא ,ןביולג ליוו'כ .ןעיורפ עטנָאמרעדנביוא רָאּפ יד ןוא עטיַאמיש ַאננַא ןירענָאיצול

 ךיוא םתסה ןמ ןוא ָאטעג רענליוו ןיא םידיחי עכעלטע ךָאנ ןעוועג ןענעז עכלעזַא

 ' ,סָאטעג ערעדנַא ןיא

 עטיַאמיש ַאננַא

 ןופ ןירעבָאהביל ַא ,גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער-לַאיצָאס רעד ןופ עטרבח ַא

 .החּפשמ-רעטעברַא ןַא ןופ טמַאטש ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןוא ך"נת

 רעד ןיא ןענרעל יז עדייז .ריא טגעלפ ,טלייצרעד רימ טָאה עטיַאמיש ַאננַא יו

 :טנגוי

 ןדיי ןגעוו ןעגנוטכַארטסיױא עשלַאפ יד טינ ביולג --

 ,"שטי ווָאפעזוי ריאמ,, לכיב סָאקשעשזרָא ַאזילע ןענעייל ןבעגעג ריא טָאה רע ןוא

 ,ליפעג עביל ַא טימ טרעדלישעג ןרעוו ןדיי יד ואוו!

 -רעווינוא רענווָאק רעד ןיא ןירַאקעטָאילביב ַא ןעוועג יז זיא המחלמ רעד רַאפ

 -סטעטיסרעווינוא ןופ ןירעטיײל -- המחלמ רעד ןופ טייצ ןיא ;קעטָאילביב-סטעטיס

 ןטנצרעפ םעד ןיוש יז זיא .ָאטעג ןיא ןדיי יד ןריפניירַא ןכָאנ ךיילג .גָאלַאטַאק

 רעכעלטנפע רענליו רעד ןופ רעטייל) ןיקסוועלדָאג טימ ןעמוקעג 1941 רעבָאטקָא

 ןעמ סָאװ טימ ךיז ןריטנעירָא ןיא בצמ םעד ןעז וצ ידכב ,ָאטעג ןיא (קעטָאילביב

 .טײקיטלעפגרָאז -ןוא טַאט טימ ןפלָאהעג ָאטעג ןיא ןדיי ךס ַא טָאה יז ;ןפלעה ןעק

 טעװעטַארעגסױרַא זיױה-ָאװיי ןבעל סנגרָאמירפ יד ןיא קידנטרַאװ יז טָאה רעטעּפש

 ןבָאה רעוועקצוס .א ןוא יקצינעקלָא ַאמוא סָאװ ,ןטנעמוקָאד ןוא רעכיב עלופטרעוו

 ןופ ףליה רעד טימ ןטיהעגּפָא ץלַא סָאד טָאה יז ןטרָאד ןופ ןבעגעגרעביא ריא

 ,ַאטורַאב רעטכיד ןשיווטיל
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 ווירב ךס ַא ןעמוקַאב ןוא ָאטעג ןרעסיוא ןופ סיינ ָאטעג ןיא ןעגנערב טגעלפ יז 8

 ענעדישרַאפ טכוזַאב טָאה יז .ייז ןטלַאהַאבסיוא ןוא ָאטעג ןיא סרעלעטשטפירש יד ןופ

 ןעגנוטלַאטשנַארַאפ עכלעזַא ןופ רענייא ףיוא .ָאטעג ןיא ןעגנוטלַאטשנַארַאפ-רוטלוק

 טנעקַאב ןַאמטנעמיד לארשי רעטכיד רעד ךימ טָאה ,עימעדַאקַא-קילַאיב .נ .ח ַא ףיוא

 .ריא טימ

 ןעװעטַאר ןפלָאהעג ןיא ,רעדניק עשידיי עַײר עצנַאג ַא ןטלַאהַאבסיוא טָאה יז

 רעד ריא ףיוא ןלַאפעג זיא ףוס םוצ .ָאטעג ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ךָאנ ןיוש רעדניק

 ןרָאװעג טקישעגסיױרַא זיא יז .טרינסערַא יז טָאה ןעמ ןוא ָאּפַאײשעג ןופ טכַאד דַאפ

 רעד ךרוד ןרָאװעג טײרפַאב זיא יז ואוו ,ךיירקנַארפ ןייק רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא

 .עעמרַא רעשיזיוצנַארפ

 יש

 זנוא .טסוװעג טינ ָאטעג ןיא רימ ןבָאה ,ענליוו ןיא ןסור ןבילבעג ןענעז יצ

 ("הירחש. ץוביק ןופ ןקָאלב טנעזעוועג) 27 שטַאבוס ףיוא זַא ,טנַאקַאב ןעוועג רָאנ זיא

 .טייל-רעטילימ עשיטעיווָאס ענעּפָאלטנַא יד ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ יד ךיז ןעניפעג

 עטיַאמוש ַאננַא

 -סגירק עשיטעיווָאס יד קידנריפ ןעז טפָא ןעמ טגעלפ טָאטש ןופ ןסַאג יד ףיוא

 ,ןסקַאװַאב ,סעווראב ,ןסירעגּכָא : ךעלקערש ןעוועג זיא ןעזסיוא רעייז ,ענעגנַאפעג

 סָאד ןדיי יד ןעװעג טשינ זיא'ס רעווש יװ .טקינײּפרַאפ ןוא קירעגנוה ,קיטשרוד

 -סגירק עשיסור יד ןפלעה וצ יװ ןעלטימ ןכוז ןדיי יד ךָאד ןגעלפ ,ָאטעג ןיא ןבעל

 ןוא ןעיורפ יד רַאפ דגב ַא ןקישוצוצ ךיוא יו ,טיורב לקיטש ַא טימ ענעגנַאפעג

 ַא ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא 37 שטאבוס ףיוא ןטרָאד .237 שטאבוס ףיוא רעדניק

 טרָאד ,רעזייה ייווצ סַאג רעשטָאבוס פיוא, .נ .א ,ןדיי ןגעוו דיל-רעדניק שיטעיװָאס

 ?טַאיָאטס ַאמָאד ַאװד שטָאבוס עצילוא ַאנ;) "ןעייטש

 ןיא רָאנ טקַאטנָאק טַאהעג ָאטעג רעד טָאה ,רעניַארקוא ,רעינָאטסע ,ןטעל טימ

 ןוא דנַאלטסע ןיא ןטרָאּפסנַארט יד ןופ הפוקת רעד ןיא רקיעב ,סעיצקַא ןופ טייצ
 ןוא החיצר עקיטולבטלַאק יד ,(1943) עיצַאדיװקיל-ָאטעג רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 -על יד דצמ רעדניק ןוא םינקז ,ןעיורפ וצ גוצַאב ןיא טייקידתונמחרבמוא עדליוו
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 4 0 ר ישי איי עי 2 = 1 , יג
 יא 4

 : 'צ :- א

 א 5 :

 ייז .ןבײרשַאב וצ טשינ שממ זיא עקיליוויירפ-,ס.ס עשיניַארקוא ןוא עשיטסע ,עשיט

 ךיז ןזייווַאב רעייז .טַײל-ָאּפַאטסעג עשטייד יד ןגיטשעגרעביא טּפָא טימרעד ןבָאה

 -טיוט ַא ןעוועג זיא'ס לייוו ,קינַאּפ עטסכעלרעדיוש יד ןפורסיורַא טגעלפ ָאטעג םייב

 ,גָאזנָא

 ִׁש

 ? רעמיאַארַאק יד רעדירב ערעזנוא ןוא

 יז וצ ךיז ןבָאה ייז לייוו ,רעמיאַארַאק יד טגלָאפרַאפ טשינ ןבָאה ןשטייד יד

 ,ןדיי-טשינ וצ סלַא ןגיױצַאב

 עשלַאפ טימ טגרָאזַאב ןדיי ךס ַא ךיז ןבָאה הפוקת-ָאטעג רעטשרע רעד ןיא

 ןענבנגסױרַא ךיז ייז ןגעלפ סעיצקַא-טיוט יד תעשב ןוא רעמיאַארַאק סלַא ןטרָאּפסַאּפ

 .רעמיאַארַאק סלַא ןטרָאד ןבעל ןֹוא ןיירַא טָאטש ןיא ָאטעג ןופ

 -עגוצ ןַאד טָאה "םכח; רעשימיאַארַאק רעד זַא ,ָאטעג ןיא טלייצרעד טָאה'מ

 ,עדניימעג ןייז ןיא רעמיאַארַאק עלַא ןופ עטסיל עכעלטנעמָאנ ַא ָאּפַאטשעג ןיא!טקיש

 -עז ןטרָאּפסַאּפ עשימיאַארַאק ערעדנַא עלַא ;ןסערדַא ערעייז ןופ גנוזייוונָא ןַא טימ

 -ער ןרָאװעג טריפעגכרוד טָאטש ןיא ןענעז םעדכָאנ .עטריציפיסלַאפ ,סע טסייה ,ןענ

 -גוה ,רעטרעדנוה .רעמיאַארַאק סלַא ןבעגעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ייב .סעיזיוו

 ,טיוט םוצ ןרָאװעג טריפעגסיױרַא ןַאד ןענעז ןדיי רעטרעד

 סע .ענליוו ןיא יטפומ ןשינעמלוזומ ןגעוו טלייצרעד ךיוא ןעמ טָאה סעכעלנע)

 טשרָאפעגסיוא ןלָאז ןטקַאפ רעדָא ןעגנַאלק עקיזָאד יד זַא ,ןשטנווועג ןעוועג טלָאװ

 .ןרעוו

 -עג ןטייצ ענעי ןיא ךיז טָאה ,לַאטפַאש רָאסעּפָארּפ ,"םכחק רעשימיאַארַאק רעד

 -ַאטש רעמיאַארַאק יד זַא ,בַאטש-גרעבנעזָאר םעד ןזייוווצפיוא תוחוכ עלַא טימ טימ

 תוכייש ןייק טשינ רעבירעד ןבָאה ןוא עסַאר רעשיטימעס רעד ןופ טשינ ןעמ

 שריה קילעז וצ טעדנעוועג ךיז ןבָאה בַאטש-גרעבנעזָאר ןופ ןשטנעמ יד דיי יד טימ

 .ָאטסיה ןכוזפיוא לָאז רע זַא ,םזיאַאדוי ןיא טעטירָאטױא ןַא וצ סלַא ,שטיוװָאנַאמלַאק

 ףוסל .רעמיאַארַאק יד ןופ םַאטשּפָא םעד עגונב ןטנעמוקָאד ןוא ןלַאירעטַאמ עשיר

 שריה קילעז ןוא לַאטּפַאש רָאסעּפָארּפ ןשיווצ חוכיו ַא טנדרָאעגנייא ןשטייד יד ןבָאה

 ,םַאטשּפָא ןשימיאַארַאק ןופ םעלבָארּפ ןגעוו ,שטיװָאנַאמלַאק

 -ַאב טשינ טָאה ,ָאטעג רענליו ןופ איבנ רעד ,שטיװָאנַאמלַאק שריה קילעז

 ,םישזער-יצַאנ ןרעטנוא גנוריפפיוא רעכעלטנייפ-ןדיי רעייז טול רעמאַארַאק יד טלָאצ

 תעשב ןעװעג םיכסמ ןוא הטיחש ַא ןופ ןטיהּפָא טלָאװעג ייז טָאה רע ,טרעקרַאפ

 ןטימ ןוא עסַאר רעשיטימעס רעד טימ ןבָאה רעמיאַארַאק יד זַא ,עיסוקסיד רעד

 .טשינ תוכייש םוש ןייק לארשי קלָאפ

 ִּש

 ןוא ןפלעה טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ לָאצ יד ןעוועג זיא ןיילק לַאמינימ ,ןיילק

 ןענָאילימ ףיוא .ןפלָאהעג ךעלקריוו ןבָאה סָאװ ,יד ןופ לָאצ יד ןעוועג זיא רענעלק ךָאנ

 ,עטיַאמיש ַאננַא -- ענלצנייא רָאנ ןעװעג ןענעז סענעריא ןוא סעגיװדַאי ,סעננַא

 ךיוא ןענעז רָארעט-רעלטיה םעד בילוצ .שטיװָאמַאדַא ַאנעריא ןוא ץעינדוד עגיװדַאי
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 לייוו ,םלוע-ָאטעג םעד טנַאקַאב ןעוועג טינ ןעמַאנסיױא עקיטכיל ,עניילק עקיזָאד יד

 ענעגייא ערעייז ןופ טַאררַאפ ןרַאפ ארומ טַאהעג ןבָאה םלועה תימוא ידיסח יד ךיוא

 .רעדירה

 ןגעקַאד ןבָאה -- האנש עשירעדרעמ ענעפָא יד ןוא טייקיטליגכיילג עשינדחּפ יד

 שילַארָאמ רעמ ןעוועג טפָא זיא ָאטעג ןיא דיי רעד .ךעלגעט ןדיי יד טנגעגַאב ןּפָא

 -עלטיה יד ןופ יװ -- סרעניווטיל ןוא ןקַאילָאּפ יד ןופ גנואיצַאב רעד ןֹופ ןכָארבעצ

 ,טרַאװרעד טינ שרעדנַא רָאג טָאה רע עכלעוו ןופ ,ןשטייד עשיטסיר

 זַא ,טסואוועג ;ָאטעג ןיא דיי רעד טריּפשעג ךיז טָאה ןריולרַאפ ןוא םַאזנייא

 .העש-םוקמוא רערעװש רעד ןיא ףליה ןייק ןוא םיא רַאפ ץוש ןייק ָאטינ זיא'ס

 -סיוא םיא לָאז זיא סע רעוו זַא ,ןטרַאװרעד וצ טשינ רע טָאה ללכ ךרדב זַא ,טסווועג

 ןטַאררַאפ רע ןעק ןפילטנַא ןופ וװרּפ ןדעי ייב זַא ,טרַאװרעד טָאה רע ;ןטלַאהַאב

 ,סַאג ןפיוא ןענעקרעד טעװ סָאװ ,רעניווטיל רעדָא קַאילָאּפ ןטסעב ןטשרע ןופ ןרעוו

 ןוא טייקיזָאלפליה רעטולָאסבַא ןופ ליפעג סָאד .ןבעגסױרַא םיא ןוא דיי ַא זיא רע זַא

 טריזילַארַאּפ ןבָאה --- םינכש יד ןופ טַאררַאפ ןרַאפ ארומ יד ;ףמַאק ןיא טײקמַאזנייא

 -טנַא זיא סע ןעוו ןוא .דנַאטשרעדיװ ןוויטקַא ןוא ףמַאק ןופ קנַאדעג ןדעי הליחתכל

 ץנַאג ןוא עסיוועג ַא טַאהעג טָאה עכלעװו ,גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ יד ןענַאטש

 ןיא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ךעלזיירק עשיטסינומָאק יד דצמ גנוציטשרעטנוא עזיול

 ָאטעג ןופ ןדיי עסַאמ יד רעבָא טָאה ,ָאטעג-ןרעסיוא ןיא סעצָארּפ-סגנורימרָאפ

 -- ָאטעג ןופ טלָאװער ַא ןופ ךורבסיוא ןופ טונימ ןיא זַא ,רָאלק ץנַאג טסואוועג

 רעקיטנעק זיא סע רעכלעוו ןָא -- ןטעדניברַאפ ַא ןָא דנַאטשפיוא ןַא ןייז סע טעוו

 גנונעפָאה םומינימ ןייק ןָא ,דנַאטשפיוא ןַא .ןזירק עשינכש ערעסערג ןופ ףליה

 ...ףמַאק ןיא עמַאזנייא ןופ דנַאטשפיוא ןַא ,ןוחצנ ןופ

 לקקסק כל א א 7

2 2 8 
 גר למ 6 1 6

 .ןשיצ ןיז
 א

 ורצנריב
 ןיא ךיז םה םיצ-שבניג ןיה ןגנוגנידט-סג-על ערקשי יד בילוצ

 ןאושג ןעגײז ןעגנוג-יג יד ,ץוש ןופ םנימ ךס א םלסווקגוי ןפיוה יד

 יָא ואמי גאסיסג = רע יונה רעד זיא ןרששמ ולא יד "2 .ה יטקלכאגראס

 יר ןומ ,גנילירפ ןיא ,טצעי יט ,ךעלרקסעג יוו* ןטמלג יז ךנלמ וצ

 -רערגהגראמ | יו ןגילרעדנאגריפ ה וצ ןעגניײרג ןנײק ןרעשעװ עמערואו -

 -יטראפ ןופ רוומ סלא ןעגיד ןעז וד + ןש- לצ"רמוה יד ןופ ךיז ןגָארּפ

 .ןוָי ויו ץ ידניעטטנא ץגעד
 ! ןָאלשד םינ םעז ֹוצ ןהָשמ רימ
 00 ןסלא ֹוצ ןײד ךיז ךיוא תביבכ טכימורי יד םנויש ןֹוא ןַײר ךיז טלה

 6 ןסאג ןוג ןכיוה ,םָעדכ ,תוריד יד יו טנומיראפ

 ו סעיצהיבוא יד ןיא ?} ןוו סנננאטכיט יד ןיא שנינ יד ראה

 -ראנינאט ןופ ןעגנורקד,מ ןוא ןעגנוז"תגא עכיגקיגיה עלז סיוא זהיפ
 6 רעגעגמאר !8 דנ" וג רעיא - לינסק ןשיגלָאיושעדיזע |

 2 : עי =
 גג ל"א גאל ר יי

 א יע יש

: 

 גנולייטּפָא רעשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס רעד ןופ ףורפיוא
 .(ןוויכרַא-ָאװיי) ענליוו-ָאטעג ןיא
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 רעד ןופ טירט עטשרע 7

 גנוגעוואּב רעשידרערעטנוא
 ןוא ןפַאש וצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא ןײגנײרַא ןופ געט עטשרע יד ןיוש

 -עּפש ןבָאה עכלעוו ,תוחוכ עכעלטּפַאשלעזעג-שיטילָאּפ עשידרערעטנוא יד ןרימרָאפ

 יד טקריװַאב .,ןזעוו-רוטלוק םעד טיובעג ,ןבעל-ָאטעג סָאד טסולפנייאַאב קרַאטש רעט

 םוצ טקריוועגטימ ,ָאטעג וצ ָאטעג ןופ ןטקַאטנָאק ןפַאשעג ,סעיצוטיטסניא עלַאיצָאס

 - ,גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד ןופ ןײטשטנַא

 יש

 -עּפַאכ יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס ןוא ,ענליוו ןייק ןײרַא ןענעז ןשטייד יד ןעוו

 -געמ-טקַאטנָאק יד ןרָאװעג ןסירעגרעביא ןענעז'ס ןוא ,טיוט םוצ ןריפסיורַא ןוא ןשינ

 -פיוא תוחוכ עלַא טימ ןעגנוריּפורג עשיצולח יד ןבָאה ,ןסַאג יד רעביא ןטייקכעל

 ,"הירחש, ץיבק םענופ םיצולח יד .םירבח ערעייז ןשיוצ טקַאטנָאק םעד ןטלַאהעג

 יד ןופ טייצ ןיא ךיוא טריטסיזקע טָאה רעכלעוו ,(טייהיירפ רורד --- ריעצה ץולחה)

 -עג טינ ןבָאה ,ענליוו רעטניה ,עיּפמוקָאלָאװ ףיוא םרַאפ ַא ןיא ץובק סלַא ןטעווָאס

 ןענעז ענליוו ןופ ןדיי רעטנזיוט ליפ ןעוו ,הרשכה--טעברַא-דרע יד ןזָאלרַאפ טלָאװ

 : ןסָאלשַאב ןבָאה םיצולח יד .סענוּפַאכ יד ךרוד ןעמונעגוצ ןיוש ןעוועג

 .ןבעל גָאט ןטצעל ןזיב ןטעברַא רימ ןלעוו ָאד --

 ַא גָאט וצ טנייה רענייק ןיוש רימ ךיז טכוד טבעל ץובק ןופ םירוחב יד ןופ

 יד ןוא ,ָאטעג ןרַאפ ןכָאװ יירד ייווצ ,סענוּפַאכ יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענעז ךס

 רימ זיא ,תורוחב יד ןופ .ןפמַאק יד ןיא ןוא ָאטעג ןיא ןעמוקעגמוא עקירעביא

 ייב ןעוועג ןענעז עכלעוו ,יקסווָארגנעװ הרש ןוא דמלמ אלעב ןבעל סע זַא ,טנַאקַאב

 ןיא יקסווָארגנעװ הרש ןוא עשטשוּפ רעקצינדור ןיא דמלמ אלעב .רענַאזיטרַאּפ יד

 .עשטשוּפ רעקסנַאזדבעל

 15 .ג סַאג-ןַאפעטס ףיוא ןפַאשעג טָאה "ריעצה ץולחה-רורד; ןופ עּפורג רעדנַא ןַא

 -ָאטעג-ברע רעצנַאג רעד ןופ ךשמב טריטסיזקע טָאה סָאװ .,וויטקעלָאק ןשיצולח ַא

 -סיוא ידכב ,ןענייש עשלַאפ ןריצירבַאפ וצ ןביֹוהעגנָא ךיילג ןעמ טָאה טרָאד .הפוקת

 7 7 .סענוּפַאכ יד ןופ םירבח יד ןטיהוצ

 ןופ םיצוביק ךיוא ענליוו ןיא טריטסיזקע ןבָאה ןשטייד יד ןופ ןײגנײרַא ןרַאפ

 ערעייז ןופ ןלייט עסיורג ."אביקע, ןוא "הינודרוג; ,"ינויצה רעונה; ,"ריעצה רמושה,

 טנגוי יד ןעוו ,1941 ינוי ףוס ,געט-עיזַאװניא יד ןיא ןדנואוושרַאפ ןענעז םירבח

 -מוא ךיוא ןענעז ןלייט עסיורג .ןגעוו יד ףיוא ןעמוקעגמוא ןוא ענליוו ןופ קעװַא זיא

 .געט-שינעּפַאכ עטשרע יד ןיא ןעמוקעג
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 טנגוי רעשיצולח רעד ןופ ךעלטשער יד ןבָאה ָאטעג ןופ געט עטשרע יד ןיא

 ,(ריעצה ץולחה-רורד) ץולחה ןיײרַא ןענעז סע רעכלעוו ןיא ,עיצַאנידרָאָאק ַא ןפַאשעג

 רעד ןופ ךשמה רעד ןעוועג ךעלטנגייא זיא'ס .ינויצה רעונה ןוא ריעצה רמושה

 .יצולח רעד ןופ היח-המשנ יד .טייצ-סגירק ןיא עיצַאנידרָאָאק רעקידנריטסיזקע

 -גענעט יכדרמ ןרָאװעג זיא רערירטנעצנָאק ןוא רעזייווגעוו ריא ,עיצַאנידרָאָאק רעש

 ןיא טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה אביקע ןוא הינודרוג ןופ ךעלטשער .ווָארַאמַאט-םיוב

 .ָאטעג ןטימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג ןוא ענליוו םורַא ןרעגַא-ףרָאט יד

 -עװַאב רעשיצולח רעד רַאפ ןוא ָאטעג ןרַאפ ןעגנוגנידַאברָאפ ןפַאש וצ ידכב

 ןענעז ,ענליו רעסיוא םיבושי עשידיי יד טימ ןוא טלעװ רעשירַא רעד טימ גנוג

 .ָאטעג ןרעסיוא ןבילבעג ןעגנוגעװַאב-טנגוי עשיצולח יד ןופ םירבח עקינייא

 -רענליוו עיצנַאטס-ַאב רעד ןופ טייו טשינ ,ריטסַאנָאמ רעניטקידענעב ןיא

 ןטלַאהַאב ,ןיטסילַאיצָאס עשיליוּפ ענעזעוועג ַא ,רעטומ-רעטסיולק יד טָאה ,עינָאלָאק

 רעדורב ןייז ,רענווָאק אבא : ריעצה רמושה ןופ םירבח עּפורג ַא ייז ןשיווצ ,ןדיי 7

 ןענעז ריטסַאנָאמ ןיא .ערעדנַא ןוא רענליוו הירא ,םולבלעג לבייט ,רענווָאק לַאכימ

 ,ָאטעג ןטימ טקַאטנָאק קידנטלַאהנָא ,1941 רעבמעצעד ףוס זיב ןעוועג ייז

 ,ןַאמסארג עק'היח ָאטעג ןרעסיוא ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה ןריּפַאּפ עשירַא ףיוא

 -מורב םייח ,רעבליז הרש ןוא עקשזור סרעטסעווש ייווצ יד ,ןַאמרעדיײנש ערַאמַאט

 םיצולח ערעדנַא ךָאנ ןוא ןיטנע המלש ,ווָארַאמַאט-םיובענעט יכדרמ .,א .א ,גרעב

 ןדניבוצנָא ידכב ,ןטנעמוקָאד עשידיי-טשינ ףיוא ָאטעג ןופ ןײגסױרַא טפָא ןגעלפ

 .ָאטעג ןרעסיוא ןופ םירבח יד טימ ךיוא יו ,טלעוו רעשירַא רעד טימ ןטקַאטנָאק

 ןרעסיוא ןטימ ןעגנודניברַאפ עשידרערעטנוא עטשרע יד ןעוװעג ןענעז סָאד

 : .ָאטעג
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 ַא ןרָאװעג טעדנירגעג ָאטעג ןופ געט עטשרע יד זיא 2 סַאג ןושַארטס ףיוא

 .ךיק ?עשיטסינויצ, .רעדָא "עשיצולח, יד ןפורעגנָא טָאה ןעמ עכלעוו ,ךיק-סקלָאפ

 עטשרע יד ןופ טרָא סָאד ,טנגוי רעשיצולח רעד ןופ טרָא-למַאז סָאד ןעוועג זיא טרָאד

 תועידי עטשרע יד ןרעוװו טכַארבעג ךיוא ןגעלפ ןטרָאד ,ןעגנוציז עשידרערעטנוא

 עשלַאפ ןכַאמ ןופ רעטרע-טּפיוה יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ןטרָאד ,ָאטעג ,ןרעסיוא .ןופ

 -סױרַא "סעיצקַא; יד ןופ געט ןיא םירבח ןכעלגעמרעד וצ ידכב ,ןטרָאּפסַאּפ עשירַא

 ,טָאטש ןיא ןטסירק סלַא ןייג

 ןופ רַאטנעװניא םעד טריפעגרעבירַא טָאה רעכלעװו ,קושטניפ םסהרבא

 ןטרָאּפסַאּפ עיר עצנַאג ַא טכַארבעגטימ טָאה ,ןײרַא ָאטעג ןיא "םינקז בשומ;

 רעצנַאג ַא טימ ןטרָאּפסַאּפ עקיזָאד יד ."םינקז-בשומ, ןופ ןטנעמוקָאד יד ןשיװצ

 דָאיּפ ןענעז'ס .ןעלּפמעטש עשלַאפ טימ ןרָאװעג טלּפמעטשעג ןענעז ערעדנַא עייר

 םייב .עשימיאַארַאק ןֹוא עשירעטָאט ,עשיליוּפ ,עשיווטיל ןטרָאּפסַאּפ ןַאד ןרָאװעג טריצ-

 קסעתמ ךיז ןבָאה ןטנעמוקָאד עשירַא עשלַאפ ערעדנַא ןוא ןטרָאּפסַאּפ יד ןריצודָארּפ

 -רעמ יבצ .,וָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ .,ךיז ןָאמרעד ךיא טייוו יו ףיוא ,ןעוועג

 יד ןיא .ןיטנע ןָאמָאלַאס ,קינזער לסינ ,הקבר רעקסיײדַאמ ,עיזדנַאי דעיבעל ,קיס

 רתסא ןוא ןַאמדירפ עירַאב ,זַאמזאלג ףסוי ןעמונרַאפ טימרעד ךיז ןבָאה ןּפורג-רתיב

 ,הפי

 עשיטילָאּפ יד ןופ סנרעק יד ןענַאטשטנַא ןענעז ָאטעג ןופ געט עטשרע ענעי ןיא
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 -ָאק ןוא דנוב ,ר'תיב ,תודחאתה-ןויצ-ילעוּפ : ָאטעג ןיא ןעײטרַאּפ עשידרערעטנוא

 .םידיחי ענלצנייא רָאנ ןבילבעג ןענעז ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןופ .ןטסינומ

 רעשיאעדיא ןיא ךיז ןבעלסיוא סָאד ,טייקיטעט עשיטילָאּפ עשידרערעטנוא יד

 ןיא ןבעל רעייז םירבח יד רַאפ טניײשַאב טָאה ,ןטָארד -ןךוא רעיומ רעטנוא ,טעברַא

 ,תוירחא ןוא עדרעוו ןופ ליפעג ַא געט-תולפש ענעי ןיא ייז ןבעגעגוצ ןוא ָאטעג

 -עט רעייז ןרינידרָאָאק וצ ןגעוו ןכוז ןביוהעגנָא ןבָאה ןּפורג ענעדישרַאפ יד

 -נטעברַא ןופ טעטימָאק ַא ןענַאטשטנַא זיא ,1941 רעבמעטּפעס 10 ,הליחתכל : טייקיט

 -ילצוּפ -- יקצעשזרָאװד .מ ,סוטַאניצניצ .י :ןופ דנַאטשַאב ןיא ;לארשי-ץרא ןקיד

 רמושה -- דעיבעל עיזדנַא ;רורד -- וװָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ ;תודחאתה-ןויצ

 .ריעצה

 ןופ טייקרָאלקמוא רעטולָאסבַא רַאפ ןענַאטשעג ןעמ זיא געט עטשרע יד ןיא

 זיא יצ ? ןכָאװ עטלייצעג ףיוא רעדָא ,ןרָאי ףיוא המחלמ יד זיא : עיצַאוטיס רעד

 רעֶדָא -- םוטנדיי רענליוו ןופ געוו-סגנוטכינרַאפ ןיא לפַאטש ַא רָאנ ָאטעג רעד

 ? ןבעל םייב ןביילב ןיוש ןלעו ,ָאטעג ןיא ןבילבעג ןענעז סָאװ ,יד

 -ַאזניימעג רעד ןופ טירט עטשרע סלַא ןרָאװעג טנכײצעגנָא ןַאד זיא עשז-סָאװ

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,םירבח עלַא יד ןריזינַאגרָא ןוא ןעניפעגסיוא -- ? טעברַא רעמ

 ןטלַאהפיוא ,ייז ןעװעטַאר ,ייז ןפלעה ,טייצ-סגירק רעד ןופ ךשמ ןיא דרערעטנוא ןיא

 ,גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד ייב ןוא גנוגעווַאב רעד ייב טֹומ םעד

 ןקידנטעברַא ןופ טעטימָאק-ָאטעג ןופ ןעגנוטַארַאב עטשרע יד ןופ רענייא ףיוא

 רעד ,ךעלגעמ : טייקיטעט ןופ עיניל עקידנגלָאפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא לארשי-ץרא

 ַא ןריזינַאגרָא ָאטעג ןיא ןיוש ,סנטייצַאב ןעמ ףרַאד -- עדנע וצ .דלַאב זיא גירק

 -רַאפ וצ לארשי תיראש יד גירק-עדנע ךָאנ ךיילג ןסיירטימ לָאז סָאװ ,גנוגעווַאב

 קעווצ םעד וצ .לארשייץרא ןייק ןייג ןוא -- ןעמייה ןוא רעטרעניואוו ערעייז ןזָאל

 ,גנוגעוַאב עשיטסינויצ עטגייווצרַאפ ַא ָאטעג ןיא ןיוש ןרעוו טיובעגפיוא ףרַאד

 -עג טימ ןעמוקעג ךיוא ןעגנוציז ענעי ףיוא זיא ווָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ

 ןוא ןרַאגנוא ךרוד ןייג לָאז סָאװ ,הילע ןַא ןריזינַאגרָא וצ ױזַא יו ,רענעלּפ עטגַאװ

 ,עטמַאַאב-ןַאב ןוא ןרָאטקודנָאק עשיצַאנ-יטנַא ןופ ףליה טימ ײקַאווָאלס

 ,דנַאלטעל ןוא עװַאביל ךרוד ןגעוו-הילע ןרָאװעג טכוזעג ךיֹוא ןַאד ןענעז סע

 ןופ ןוא ,סָאטױא עשטייד ףיוא ןצרַאוושרעביא לַאגעלמוא ךיז טלָאזעג טָאה ןעמ ואוו

 .ןדעוװש וצ ןייגרעד ,סוגסיוא ןשיניפ ןופ זייא ןרעביא ןטרָאד

 ןטימ ןטקַאטנָאק עטשרע ענייז ןדנובעגנָא ןַאד טָאה ווָארַאמַאט-םיובענעט יכדרמ

 ס תעקאקקפ ךיז טָאה רעכלעוו ,דימש ןָאטנַא רעפָאש ןשטייד םעד ,טסירעלטיהיטנַא
 .ָאטעג ןופ ןדיי ןריפוצסיורַא עיידיא רעד רַאפ

 -עג ךיוא ןשינעגעגַאב ןוא ןעגנוטַארַאב עכעלגעט-גָאט ךרוד זיא געט ענעי ןיא

 -ץרא ןקידנטעברַא ןופ טעטימָאק ןשיווצ טעברַאנעמַאזוצ עגנע ןַא ןרָאװעג ןפַאש

 .(קושטניּפ םהרבַא) ןטסינויצ ענײמעגלַא ןוא (קינזער ןסינ) ינויצה רעונה ןטימ לארשי

 -ַאק עקידרעטייוו עז) "ךאדא רעשיטסינויצ רעד ןענַאטשטנַא ךיוא זיא טייצ רעד טימ

 : .(ןעלטיּפ

 עיינ ,טיוט םוצ ןעגנוריפסיורַא עיינ .געוו ןייז ןעגַאגעג זיא ָאטעג ןיא ןבעל סָאד

 ןעמעלבָארּפ עקידנגנירד עיינ ,תונקסמ
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: 
 עשיטילָאּפ ןוא עלַאיצָאס יד ןרינידרָאָאק וצ עגַארפ יד ןרָאװעג דנגנירד זיא'ס

 ןוא טיובעגרעביא זיא ליצ ןקיזָאד םעד טימ .ָאטעג ןיא ןּפורג עלַא ןופ טייקיטעט
 םיא ןיא זַא ,ױזַא ,טעטימָאק-ספליה רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןרָאװעג טרעטיירברַאפ
 יײס ,ןטסינומָאק יד יײס ,"ךאד רעשיטסינויצ רעד ייס ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענעז
 -גוזַאב עז) ןדיי עזעיגילער ךיוא טייצ רעד טימ ןוא עשיאייטרַאּפמוא ייס ,"דנוב;

 ,(לטיּפַאק רעד

 ייר עצנַאג ַא ךָאנ .גנוגעווַאב-דנַאטשרעדיװ יד ןעמוקוצפיוא ןביוהעגנָא טָאה'ס = |
 -ַאפ ָאטעג ןיא גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ ןוא -ספמַאק יד זיא ןפוטש-סגנולקיװטנַא
 -ַאק ערעדנוזַאב עז( .א .פ .פ עיצַאזינַאגרָא עמַאזניימעג ןייא ןיא ןרָאװעג טקינייר
 .(ןעלטיּפ

 ערַאדנעגעל שממ ןוא עלַארטנעצ יד ןעוועג זיא ווָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ

 -רעטנוא ןופ תוחילשב ןיײגקעװַא ןייז ךָאנ .ָאטעג רענליוו ןיא דרערעטנוא ןופ רוגיפ !
 עיינ טליישעגסיוא ָאטעג רענליוו ןיא ךיז ןבָאה ,עשרַאװ ןוא קָאטסילַאיב ןייק דרע
 ערעייז ןיא טייקיטעט עשידרערעטנוא יד טרירטנעצנָאק ןבָאה עכלעו ,ןטלַאטשעג
 ןופ ;רענװָאק אבא -- ריעצה רמושה ןופ :םיובנייש לאיחי -- ץולחה ןופ : ןעייל
 .ןַאמזַאלג ףסוי --- ר'תיב ןופ ;גרעבנעטיוו קחצי -- ןטסינומָאק יד

 ןיא טניואוועג ןבָאה ,ָאטעג ןופ לרעמיצ ןיילק ַא ןיא 15 .נ סַאג-ןושַארטס ףיוא
 רעד ןופ םירבח עקידנריפנָא יד ןוא וװָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ וויטקעלָאק ַא
 ןופ .ןעגנוציז עמייהעג ןופ רעטנעצ ַא ןרָאװעג זיא לרעמיצ סָאד .טנגוי רעשיצולח

 םיצולח עּפורג ַא ָאטעג ןופ געט עטשרע יד ןיא טקישעגסױרַא יכדרמ 'טָאה טרָאד
 םיחילש ןקישוצסױרַא סולשַאב רעד ןלַאפעג ךיוא זיא טרָאד .ןילָאװ ןופ גנוטכיר ןיא
 ,סָאטעג ערעדנַא ןוא עשרַאװ-ָאטעג ןיא

 ףיוא זיא סָאװ ,לרעמיצ םייהעג ַא ןיא ןבילקעגרעביא ךיז יכדרמ טָאה רעטעּפש
 ןענעז טרָאד .2 .נ סַאג-ןושַארטס ףיוא ,םעדיוב ַא ןיא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ךיג

 ץשיליוּפ ןוא עשימיאַארַאק ,עשירעטָאט עשלַאפ ןרָאװעג טריצירבַאפ טכענ יד ןיא

 רעביא ןשינעביולרעד-עזייר עשלַאפ ןוא ןעניײש-ריסַאּפ ,ןעניײש-סטעברַא ,ןטרָאּפסַאּפ
 ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענעז טרָאד .ןעלּפמעטש-ָאּפַאטשעג עטכַאמעגכָאנ טימ ןענַאב יד

 :ָאטעג רעזיעשרַאװ ןופ םיחילש יד טימ ןשינעגעגַאב עטשרע יד
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 .////כ :4/ 24

: 6.0. 
 יכדרמ ןופ תורוש רָאּפ ַא

 -ָאמעג ןיא ָאטעג רעגועשרַאו ןופ קעװַא זיא ווָארַאמַאט-םיובנענעט וכדרמ ןעוו ,גָאט ןיא
 לטסעק ַא ןיא ןטלַאהַאב רע טָאה ,דנַאטשרעדיוו ןופ שארב טרָאד ךיז ןלעטש וצ ,קָאטסילַאיב
 סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ לייט ַא ךיוא יוװ ,גנוגעווַאב-"רורד , רעד ןופ וװיכרַא םנופ לייט ַא

 סָאװ ,1049 ילוי ןט-90 ןופ טריטַאד ,עלעטעצ ַא ןבעגעגוצ רע טָאה וצרעד ;ןטּפירקסונַאמ
 סורג ַא ןוא) "םלועה רואל בוש ןאיצויש רקוחה לע םולשו , : רעטרעוו יד טימ ךיז טקידנע

 -ַאב יד .(טלעוו רעד ןופ טכיל םוצ ןעגנערבסיורַא רעדיוו ייז טעוװ סָאװ ,רעשרָאפ םעד
 ַא ןופ תוברוח יד ןיא ןרָאװעג ןענופעג המחלמ רעד ךָאנ ןענעז ןלַאירעטַאמ ענעטלַאה

 .עשרַאװ ןיא ,84 .רנ סַאג-ענלעשוד ףיוא רעלעק

 .(דחואמה ץובקה תוריכזמ ןופ תושר ןיא ךיוז טניפעג לַאניגירָא רעד)
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 אטעג וצ אטעג ןופ תוחילשנ 8

 ןעגנודניברַאפ עטשרע יד

 ןגעוו ןייז וצ עידומ ,סָאטעג עלַא ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,ךיז ןסיוורעד ןוא ןגָאזנָא

 עשטייד יד עגונב סעיזוליא עשלַאפ ןופ ןענערָאװ ,טיוט םוצ ּןעגנוריפסיורַא-ןסַאמ יד

 עלַא ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,ךיז ןסיוורעד ,"ןעגנולדיזרעביא-ןדייא יד ןגעװ תונווכ

 ,עבַאגפיוא יד ןעוועג זיא סָאד -- דנַאטשרעדיװ ןוא טעטיוויטקַא וצ ןפור .סָאײעג

 .ָאטעג וצ ָאטעג ןופ םיחילש טקישעגסױרַא טָאה טנגוי עשיצולח יד רעכלעוו טימ-

 -עג הלגתנ ןתוחילש עקידתונכס עקיזָאד יד ייב ןענעז םיצולח ןוא תוצולח עגנוי

 -עג רעקילײה טימ ןוא ,טייהיירט רעזָאלצענערג טימ ,ןביולג ןופ ןערב טימ ,ןרָאװ

 ןייטש וצ ףור ןטסקינייװעניא ןַא טריּפשרעד םעצולּפ ךיז ןיא ןבָאה ייז .טײקטגַאװ

 .קלָאפ ןשידיי ןופ דובכ ןרַאפ ןבעל רעייז ןבעגּפָא ןוא ,דרערעטנוא .דיי ןופ טסניד ןיא

 גנונערָאװ ןופ טרָאװ סָאד ןגָארט ,ןדניברַאפ ;ןגָאזוצנָא עטשרע יד ןעוועג ןענעז ייז

 ,טיצ רעד ןיא ףמַאק ןופ ףיר םעד ןוא טפנוקוצ ןיא ןביולג םעד ,טייקיטומ ןוא

 ָאטעג ןופ .דנַאטשרעדיװ ןגעװ קנַאדעג רעדעי טלמערדעג טָאה םורַא ןוא םורַא ןעוו

 ןיא ,סופוצ ,סרעגערט-רעייפ ןיא סרעמיורט עשיצולח יד טרעדנַאװעג ןבָאה ָאטעג וצ

 -סיורא ןופ געט יד ןיא סָאטעג יד ןיא ןיײרַא ,ןצענערג טעבנגעג ןרופ ןיא ןוא ןענַאב

 ַא ןגָארײעג ןוא טרעדנַאװעג .תיחילש-סקלָאפ רעייז טריפעגסיוא הנומאב ;ןעגנוריפ

 .ןבעל םייב ָאד טנייה זיא ייז ןופ רעוו ,ןטלעז : רעייפ ןקיליײה

 -- -- -- .תלחגה ירשא

 ִּש

 ןדעי ןיא סנייא זיא לרוג רעשידיי רעד : טריּפשרעד ןעמ טָאה געט ענעי ןיא

 סָאד ,ענליוו טימ ןעשעג טָאה סע סָאװ ןוא ;םישזער-רעלטיה רעטנוא טרָא ןוא טרָא

 סָאװ ןוא ;לרוג רעד זיא סנייא לייוו ,סָאטעג ערעדנַא ךיוא קפס םוש ילב טדַאוװרעד

 טרַאװרעד -- ָאטעג ןקידלטעטש-ןיילק ןפרָאװרַאפ ַא ןיא טייוו-טייוו ןעשעג זיא'ס

 -- .לרוג רעד זיא סנייא לייוו ,ענליוו ןוא קָאטסילַאיב ןוא עשרַאװ ךיוא

 זיא סָאד ;םי ןשיצַאנ ןיא ןעלזניא עשידיי יד טימ ןטקַאטנָאק ;ןסיװ ,ןוא ןגָאזנָא

 .דרערעטנוא-ָאטעג ןשידיי ןופ טפַאשנדייל יד ןַאד ןרָאװעג
: 

 ךרוד ןטלַאהרעד ןעמ טָאה עשרַאװרָאטעג ןיא ןבעל ןשידיי ןופ העידי עטשרע יד

 תוחילשב ענליו ןייק ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,קעינעה טיוקס ןכעלטסירק ַא

 אבא טימ ענליוו רעטניה רעטסיולק ןיא ךיז ןפָארטעג ןוא ,עשרַאו ןיא ץולחה ןופ

 .1941 רעבמעווָאנ ביוהנָא -- רעבָאטקָא עדנע ,ערעדנַא ןוא סקאראב קעדע ,ןרענווָאק

238 



 -עג ןוא עשרַאװ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז קעינעה טָאה ,1941 רעבמעווָאנ ןטימ ןיא !

 ךיוא זיא רע .ענליוו ןיא ןעגנודרָאמסיױא-ןסַאמ יד ןופ תועידי עטשרע יד טכַארב

 לזניא ןַא ףיוא טנגעגמוא ןוא יקָארט ןיא ןדיי יד ןופ שוריג ןופ היאר-דע ןַא ןעוועג

 ןוא ןסָאשעגסיוא ןרעגנוהסיוא ןכָאנ ייז ןבָאה ןשטַײד יד ואוו ,ערעיזָא רעקָארט ןיא

 | .רבק-.ןסַאמ ַא ןיא ןעוועג רבקמ

 ןוא יקצינטָאלּפ עקמורפ טימ .טָאטש:עשדַאװ ןיא ןפָארטעג ךיז טָאה קעינעה

 תורושב רענליו עקירעיורט יד טכַארבעג ןַאד ןבָאה עכלעוו ;ןיקטעבול היבצ

 .ָאטעג רעװעשרַאו םעד טרעטיצעגפיוא ןבָאה תועידי יד .ןײרַא ָאטעג רעװעשרַאוװ ןיא

 .טביולגעג טשינ תועידי יד ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןזעוועג רעבָא ןענעז סע

 יש

 -בעה ןרעגנעל ַא ןטלַאהרעד ווָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ טָאה טייצ רענעי וצ

 -ײרשַאב ַא טימ עשרַאװ ןופ ן ע נ ַא מ ר ע קו צ ק ח צי ןופ ווירב ןשיאער
 "וביק-הרשכה ,ןלוּפ ןיא ץ ו ל ח ה ןופ טייקיטעט רעשידרערעטנוא רעד ןופ גנוב

 יכדרמ טָאה ווירב ןקיזָאד םעד .םישזער'יצַאנ רעטנוא הילע ןופ ןוואורּפ ןוא םיצ

 -ולח יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עטשרע יד ףיוא טנעיילעגרעביא ווָארַאמַאט-םיובנענעט

 .תודחאתה-ןויצ-ילעוּפ ןופ ןוא םיצ

 ךרוד רעדָא ווירב ךרוד סָאטעג ערעדנַא טימ ןטקַאטנָאק טכוזעג ןרעװ סע

 -עג ערעדנַא ןיא םייהעג סױרַא ןרירגימע סָאװ ,ןדיי ךרוד טקישעג ןרעוו סָאװ ,ןסורג

 .סָאדנַאמָאק-סטעברַא יד ףיוא טנגעגַאב ןעמ סָאװ ,םירעיוּפ-ספרָאד ךרוד רעדָא ,סָאט

 וצ רערעדנַאװסיױא-ָאטעג ךרוד ווירב רעבירַא ןקיש ךיא ןוא ןאירוג אוואס ,דיגמ ןנחלא
 טימ .סָאטעג ערעדנַא ןיא ווירב ךיוא קיש'כ .ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא שַארַאב ר"ד

 ןסורג ןוא תובושת עכעלטכירש ךַארּפש-םיזמר ןיא ןעמוקוצנָא ןָא ןביוה טייצ רעד
 .סָאטעג ענעדיישרַאפ ןופ

 -סױרַא ןַאד זיא עשרַאװ ָאטעג וצ ענליוו ָאטעג ןופ טנגוי רעד ןופ תוחילשב

 ןוא רענפמעק לארשי ,ןיטנע המלש ,סקאראב קעדע 1941 רעבמעצעד ןיא ןרָאפעג

 -עג ןוא ,רַאנָאּפ ןגעוו טכירַאב םעיונעג ןטשרע םעה טכַארבעג ןוא יקסוועשטניּפ

 -נעמוקנָא רעד עגונב טײקמַאזכַאװ וצ םוטנדיי רעװעשרַאװ ןופ סרעייטשרָאּפ יד ןפור

 ןלױּפ ןיא ןעגנוטכינרַאפ-ןדיי ענײמעגלַא ןופ רַאפעג רעקיד

 ענליוו ןופ תועידי טימ עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא ךיוא ןענעז ןטַייצ ע:עי ןיא

 .ןַאמרעדיײנש הרמת ןוא ןַאמסָארג עק'היח

 ןופ ךיק ַא ןיא סַאג אנשעל ףיוא ןעמוקעגרָאפ עשרַאו ןיא זיא 1942 בױהנָא

 -עג רעשידיי רעװעשרַאװ רעד ןופ סרעייטשרָאפ יד ןופ גנוטַארַאב ַא ינויצה רעונה

 ידכב ,ןַאמסָארג עקהיח ןוא ןיטנע המלש ,סקַארָאב קעדע טימ ןעמַאזוצ טפַאשלעז

 -ָאּפ ןופ תועידי-רעיורט יד ןרעהסיוא ןוא םוטנדיי רענליוו ןופ עגַאל יד ןטכַארטַאב וצ

 לאונמע ר"ד טקילײטַאב ךיז ןבָאה טפַאשלעזעג רעשידיי רעװעשרַאװ רעד ןופ ,רַאנ

 ,ןַאמרעטיג ,קיזוג ,קע ןתנ ר"ד ,ןַאמרעקוצ קחצי ,ןרעטשנעגרָאמ .י ,םולבלעגניר

 .ערעדנַא ןוא קַאס .י ,ַאװעלָאכ ,םיובנעשריק

 סורג ַא טימ ןַאמטלַא עיסאט ענליוו ןייק ןעמוקעגנָא ךיוא זיא טייצ רענעי וצ

 .סָאטעג יד ןופ
 ּצ 6
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 רורד-ריעצה ץולחה ןופ גנוציז ַא ףיוא ןבָאה קיסרעמ יבצ ןוא םיובנענעט יכדרמ

 .ענדָארג ןייק תוחילש ַא ףיוא ןרָאפסױרַא לָאז יז ,ןזח ַאלעב הרבח יד ןגָאלשעגרָאפ

 ןירעירַא ןַא סלַא "ןיײש-ריסַאּפ, ַא טימ קירוצ ךיז יז טרעק םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 רעטשרע רעד ןדנובעגנָא טרעוו םורַא ױזַא .ַאקסווָאנַאמיל עינָארב ןעמָאנ ןרעטנוא

 טפערט יז ואו ,ענדָארג ןיק רעדיװ טרָאפ עינָארב .ענדָארג טימ טקַאטנָאק

 -רַאװ ןופ תוחילשב ןרָאװעג טקישעגסױרַא זיא עכלעוו ,ַאקסדָארביזָאק עינָאיל

 ,ענליוו ןייק ןעמַאזוצ ןעמוק ייז .ענליוו ןוא קָאטסילַאיב ,ענדָארג ןייק ץולחה רעוועש

 -ידרָאָאק רעשיצולח רעד טימ ןעגנוטַארַאב .ּפָא ןַאד טלַאה יקסדָארביזאק ענאיל

 -רַאװ ןייק קירוצ טרָאפ ןוא ,"ךַאד, ןשיטסינויצ ןוא תודחאתה ןויצ-ילעוּפ טימ ,עיצַאנ

 ןרָאפ טפָא ןַאד טגעלפ יז .קָאטסילַאיב ןוא ענדָארג ,ענליוו ןופ ןסורג ןבעגוצּפָא עש

 ,ענדָארג ,קָאטסילַאיב ןייק עשרַאװ ןופ ,ץולחה ןשידרערעטנוא ןופ ןתוחילש טימ

 ףיוא ,1942 לירּפַא ןיא .לָאמ ףניפ ַא ןעמיקעג יז זיא ענליוו ןיא .קירוצ ןוא ענליוו

 -רַאפ ןוא עיניקלַאמ ןיא ןטלַאהרַאפ יז טרעוו ,עשרַאװ ןייק קָאטסילַאיב ןופ עזייר ַא

 ,רוּפש רעדעי ריא ןופ טדניװשרַאפ'ס ןוא .קַאיװַאּפ הסיפת רעװעשרַאװ ןיא טקיש

 יש

 -אב קעדע ןוא ןיטנע המלש ענליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ ןַאד ןענעז עשרַאװ ןופ

 רעװעשרַאװ ןופ ןלייט עסיוועג ןביולגמוא ןַא רַאפ סָאװ טימ טלייצרעד ןבָאה ייז .סקַאר

 ךיוא ןַאד זיא'ס .רַאנָאּפ ןוא ענליוו ןברוח ןגעוו תועידי יד ןעמונעגפיוא ןבָאה םוטנדיי

 ערעסערג ַא טכַארבעג ךיוא ךיז טימ טָאה יז .ַאקצינטָאלּפ עקמורפ ןעמוקעגנָא

 -נוא רעשיצולח רעד רַאפ עשרַאװ ןיא טניָאשזד םעד דצמ גנוציטשרעטנוא-טלעג

 טעטימָאק רעד .טסנוק ןוא ןעּפ ,טסייג ןופ ןשטנעמ יד רַאפ ןוא טנגוי רעשידרערעט

 ןופ רעלטסניק ןוא רעלעטשטפירש עקידנדיילטיונ יד רַאפ ףליה יד ןלייטרַאפ וצ

 םהרבא ,ןַאמזַאלג ףסוי ,יקציוװָאנַאקלימ .ש ר"ד : ןופ ןענַאטשַאב זיא ָאטעג רענליוו

 .םעד ןוא שטיוָאנַאמלַאק שריה קילעז ,יקסנול לקייח ,רעוועקצוס םהרבא ,קושטניפ

 .תורוש יד ןופ רעביירש

 -ידרָאָאק רעשיצולח רעד טימ ןעגנוציז ןטלַאהעגּפָא טָאה ַאקצינטָאלּפ עקמורפ

 טכַארבעג טָאה יז ."ְךַא; ןשידרערעטנוא ןשיטסינויצ ןוא תודחאתה-ןויצ-ילעוּפ ,עיצַאנ -

 סורג ַא טימ ןעמוקעגנָא ךיוא זיא טייצ רענעי וצ .עקנילבערט ןופ תועידי עטשרע יד

 ןופ עטרבח יד ,ןַאמרעדיינש ַארַאמַאט עשרַאװ ןיא טייקיטעט רעשידרערעטנוא רעד ןופ

 ןוא ןַאמרעדיײנש אראמאט ,אקצינטָאלּפ עקמורפ ךרוד .וואראמאט-םיובנענעט יכדרמ

 עשרַאװ ָאטעג ןיא ענליוו ָאטעג ןופ טקישעגרעביא ןַאד ןעמ טָאה םיחילש ערעדנַא

 ןגעװ ןעגנולמַאז עשירָאטסיה יד רַאפ ןלַאירעטַאמ םולבלעגניר לאונמע ר"ד וצ

 .סָאטעג יד

 ןייק ןרָאפ יז טעװ קָאטסילַאיב ןוא ענליוו ךָאנ זַא ,טגָאזעג זנוא טָאה עקמורפ

 -נייש ,גרעבנעזייא דוד ,שיפ האל גנוגעװַאב רעד ןופ םירבח יד טימ ךיז ןעז לעװָאק

 ןופ עּפורג עשידרערעטנוא ןַא ןפַאשעג ;טרָאד טָאה יז .ערעדנַא ןוא ץרַאװש עלעד

 לעװָאק טכוזַאב ןבָאה עכלעוו ,םירבח .קָאטסילַאיב טימ ריא ןדניברַאפ ןוא ץולחה

 ,לוש רעסיורג רעטלַא רעד ןופ טנעו יד ףיוא ןענופעג ןבָאה ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 ןענעז עכלעװ ,ןדיי ןופ ןטפירשפיוא רעטרעדנוה ,ןרָאװעג בורח בלַאה זיא סָאװ

 שש ר 240



 -נוא ןַא ןעמענ יד רעטנוא ןוא .הטיחש רעד רַאפ ןרָאװעג ןבירטעגנעמַאזוצ טרָאד
 למער ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה ןטפירשפיוא יד ןשיוצ ! "ה מ ק 1, טפירשרעט
 :טפירשפיוא רעשיאערבעה ַא

 דע וננויערל ונראשנ םינמאנ .תומל םיכלוהה םיצולח תצובקב םירבחל סולש;
 ."ךוּפשֶה ונמד תמקנ ומקנ .ףוסה

 רימ ןענעז ײרט .טיױט םוצ טייג סָאװ ,םיצולח הצובק רעד ןופ םירבח יד סורגַא

 .טולב ןסָאגרַאפ רעזנוא רַאפ המקנ טמענ .ףֹוס ןזיב קנַאדעג רעזנוא ןבילבעג

 -ָאפ לחר ,בוכורוהמ (7 שיפ האל ,לבוקמ (6 ץרַאװש לדנייש : ןבירשעגרעטנוא

 ,השרומ (9 גרעבנעזייא דוד ןוא ץיבוכלמ ,(8 ןַאמלעג

 ּש

 ףופ לָאמ עכעלטע רע טרָאפ רַאטַאט ַא ןופ ןריּפַאּפ ףיוא ,.טשינ טור יכדרמ

 -ולח עקרַאטש ַא ןַאד ךיז טלקיװטנַא סע ואוו ,קָאטסילַאיב ָאטעג ןיא ענליוו ָאטעג

 -נעצנָאק וצ ץולחה רעװעשרַאו ןופ ןעגנוזייוונָא ןָא ןעמוק סע .גנוגעוװַאב עשיצ

 לָאז טרָאד .ןטיבעג עקימורַא יד ןופ גנוגעווַאב עשיצולח יד קָאטסילַאיב ןיא ןרירט

 ןשטנעמ יד ןריפרעביא םיא טפלעה דימש ןָאטנַא .דנַאטשרעדיװ ןופ רעטנעצ ַא ןרעוו

 .קָאטסילַאיב ןיא ענליוו ָאטעג ןופ

 -איל ךרוד טריפעג ,ָאטעג רענליוו ןופ ןַאד ןרָאפעגּפָא זיא רענליוו ןופ עּפורג ַא

 ,ץוביק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טרָאד .קָאטסילַאיב ןייק עינָארב ןוא יקסדארביזאק עינ

 -טָאלּפ עקמורפ ןופ טריפעגנָא ,1941 ץרעמ-רַאורבעפ ןיא רַאנימעס ַא ןוא הרשכה ַא

 ןוא םיובנענעט יכדרמ ןופ טרָא ןפיוא .םיובנענעט יכדרמ ןוא קיסרעמ יבצ ,יקצינ

 סרעריפנָא סלַא םיובנייש עיסעפ ןוא םיובניױע לאיחי רעביא ןביילב ,קיסרעמ יבצ

 סע ואוו ,עשרַאו ןייק יכדרמ טרָאפ קָאטסילַאיב ןופ .ָאטעג רענליוו ןיא ץולחה ןופ

 ןיא ןוא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק ןוא גנוגעווַאב-דנאטשרעדיוו עשידיי יד ךיז טרימרָאפ

 ףופ שארב טײטש רע ואוו ,קָאטסילַאיב ןייק קירוצ ךיז רע טרעק 1942 רעבָאטקָא

 .ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןופ דנַאטשפיוא ןופ ןוא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד
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 -- ז-- עיסָאט ,עינָאיל ,עקמורפ ,הרמת
 -ַאב יד ןסעגרַאפ וצ טשינ זיא'ס ,ןטלַאטשעג ערעייז ןסעגרַאפ וצ טשינ זיא'ס

 עטשרע יד ןוא ;רעױט-ָאטעג םייב יז ןטרַאװרעד ןופ ןהעש יד ;ייז טימ ןשינעגעג
 .ןייּפ-ןיא-לארשי ןופ ,סָאטעג עטייוו יד ןופ ןסורג ,טכַארבעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןסורג

 ןופ הרבח ,"תוברת, עיזַאנמיג רעשיאערבעה רעד ןופ ןירעליש -- ץרַאװש לדנייש (6

 רעשידרערעטנוא רעד ןיא וויטקַא 1929 המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ ."ריעצה ץולחה,

 -עגרָאפ זיא סָאװ ,רַאנימעס ןיא ליײטנָא יז טמענ 1041 .ןילָאװ ןופ גנוגעווַאב רעשיצולח

 .גנוגעװַאב רעשיצולח רעשידרערעטנוא רעד ןופ ןטסיװיטקַא יד רַאפ ענליוו ןיא ןעמוק |
 ,ענוװָאק ןיא וװיטקַא המחלמ ןופ טייצ ןִנֹא -- ריעצה ץולחה ןופ הרבח שיפ האל (?

 .לעװָאק ,גרעבמעל ,ענליוו
 ויטקַא המחלמ רעד ןופ טייצ ןיא -- ריעצה ץולחה ןופ הרבח -- לחר ןַאמלעגָאפ (8

 .לעווָאק ,גרעבמעל ,קצול ןיא
 ריכומ המחלמ רעד ןופ טייצ ןיא ,ריעצה ץולחה ןופ רבה -- דוד גרעבנעזייא (9

 ןיא .ןעגנורעדנַאװרעביא-ץענערג יד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ רענייא ,ץוביק רענליוו ןופ

 .גנוגעװַאב רעשיצולח רעשידרערעטנוא רעד טימ ןריפוצנָא לעװַאק ןייק קעװַא 1
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 נר יב +וצ + יז . "די

 עקיד'ךשוח עניילק יד ןיא סנטָאש יװ ןציז רימ ןגעלפ לטכיל קידנעקנַאצ ַא ייב

 ןשיניצידעמ-לוש ןופ ,ןטַאטשרַאװ-ָאטעג יד ןופ ,ךיק רעשיצולח רעד ןופ ךעלרעמיצ
 א ,ןסורג יד ןרעה ןוא טקנוּפ

 -עג טָאה עקמורפ :טמולחרַאפ שידניק ןעוועג ןענעז ןעגנולייצרעד ס'הרמת

 :ליש ןירעלָאמ ַא יו טגעלפ עינָאיל ;סולשַאב טימ ןוא גרָאז טימ עמַאמ ַא יו טדער

 יד ןופ ךיז ןסײרסױרַא ןליוו-כנבעל טגעלפ עיסָאט ייב ;רעדליב ךָאנ רעדליב ןרעד

 : : .ןעגנוביירשַאב עטסקירעיורט

 :תוישעמ עשיטסַאטנַאפ יו ןעגנולקעגּפָא זנוא רַאפ ןסורג רערעייז ןבָאה הליחתכל
 ארומ ןָא ,סעיצקַא ןָא : קָאטסילַאיב ןיא ,ענדָארג ןיא ,עשרַאװ ןיא ָאטעג ַא טבעל סע

 -- -- -- .ױזַא ןוא ױזַא טבעל ןעמ ןוא ;טיוט ןרַאפ

 : רעשיגַארט ןוא רעקיטעמוא ץלַא ןרָאװעג ןטכירַאב יד ןענעז רעטעּפש ןוא

 -רַאפ ןוא -- ןעגנולדיזרעביא ןוא -- טרָאד ןוא טרָאד ךיוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 עסיורג ןוא -- -- -- טגָאז ןעמ עכלעוו ףיוא ,סָאטױא עמייהעג ןוא --- ןעגנודניווש

 ,טשינ ןביולג סָאטעג יד ןיא ןדיי ןוא --- -- -- טגָאז ןעמ עכלעוו ףיוא ,םינינב-ןעמיוק

 ערעייז טימ ןעזעג ןיילַא ץלַא סע ןבָאה עכלעוו ,תודע ענעפָאלטנַא ָאד ןענעז'ס םגה

 ןעמ ןוא -- רעירפ יו ױזַא טשינ ןיוש זיא עשרַאו ןיא ךיוא ןוא ;ןגיוא ענעגייא

 ןסָאלשַאב ןעמ טָאה ןעגנוציז עמייהעג ףיוא ןוא --- ןסָאשעג טָאה ןעמ ןוא -- טכוז

 -- -- -- ױזַא ןוא ױזַא

 : תודוס ידוסב ןרעדנַא םעד רענייא ןלייצרעד ןדיי ךיז ןגעלפ ןגרָאמ ףיוא ןוא

 -- -- -- ןעיצילַאג ןיא ןוא -- -- ןילבול ןיא ןוא -- ןעשעג זיא ןילָאװ ןיא

 ךיז רָאנ טָאה ןעמ .טסווועג טשינ רענייק טָאה --- תועידי יד טכַארבעג טָאה רעוו

 : ליומ וצ ליומ ןופ ןבעגעגרעביא

 ,טגָאז ןעמ :סעיינ יד ןעגנערב ןוא ענליוו ןיא ןעמוק סעט'רוחב עמייהעג --

 ןוא ןגעו עלַא ןעוו ,ענליוו ָאטעג ןיא ייז ןעמוק יװ רָאנ -- ןלױוּפ ןופ תֹוצולח זַא

 -- -- -- ? ןדיי רַאפ ןסָאלשעג ןענעז ןענַאב

 .תוצולח יד ,סעט'רוחב יד ןגעוו ָאטעג ןיא סעדנעגעל טבעוועג ךיז ןבָאה'ס ןוא

 יש

 -ַאנידרָאָאק רעשיצולח רעד ןופ גנוציז ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1941 רעבמעצעד ןיא

 = ,קינזער לסינ ,קיסרעמ יבצ ,םיובנענעט יכדרמ טקילײטַאב ריא ןיא ךיז ןבָאה'ס .עיצ

 ןפרָאװעג ןַאד זיא'ס .עקשזור ,ןַאמסָארג עקהיח ,סקאראב קעדע ,ןיטנע ,קושטניּפ

 -סיד סייה ךיוא טָאה ןעמ ,סָאטעג יד ןיא דנַאטשרעדיװ ןגעוו קנַאדעג רעד ןרָאװעג

 ךיז טָאה'ס ואוו ,סָאטעג ערעדנַא ןיא ןעגנורעדנַאװרעביא ןופ ןוואורּפ יד טריטוק

 ןרירטנעצנַאק וצ ןטײיקכעלגעמ ערערַאבנייש ָאד ןענעז'ס זַא ,טכודעג טסלָאמַאד

 ,גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ עשידיי עמַאזקדיוװ ַא

 .,ףורפיוא-סדנַאטשרעדיװ ןטשרע םעד ןבײרשוצנָא ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןַאד זִיא'ס

 -עי וצ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןרענווָאק אבא ןבעגעגרעביא םיא סע טָאה סקַארָאב קעדע

 -עגנָא סע טָאה רענוװָאק אבא .רעטסיולק ַא ןיא ָאטעג ןרעסיוא ןענופעג טייצ רענ

 .-רָאפ םיא טָאה רע ואוו ,1942 רַאונַאי ןט-1 םעד ברע ָאטעג ןיא ןעמוקעג ןוא ,ןבירש
 * .עיצַאנידרָאָאק רעד ןופ גנוציז ַא ףיוא טנעיילעג
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 "רשי

 טנװָא-"רוכזיא רעד

 ךיק רעשיצולח רעד ןופ לַאקָאל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1942 רַאונַאי ןט-1 םעד

 ןפרָאװעג זיא סע ןכלעוו תעשב .,רַאנָאּפ ןיא ענעמוקעגמוא יד ךָאנ טנוװָא-רוכזי רעד

 ,דנַאטשרעדיװ ןופ גנוזָאל רעד ןעגנוטכיר עלַא ןופ םיצולח רעטרעדנוה רַאפ ןרָאװעג

 .שיאערבעה ןוא שידיי ףיוא ןרָאװעג טנעיילעג זיא ףורפיוא רעד

 ! הטיחש רעד וצ ףָאש יו ןייג טינ רימָאל

 ןיא ןדיי טנזיוט קיצכַא יד ןופ ,סרעריפרַאפ יד טינ טבױלג ,טנגוי עשידיי

 ןגױא ערעזנוא רַאפ .טנזױט קיצנאווצ רָאנ ןבילבעג ןענעז ,אטילד םילשורי

 יד ןענעז ואוו .םרעטסעווש ןוא רעדירב ,ןרעטלע יד ןסירעגסױרַא ןעמ טָאה

 ? יצילַאּפ רעשיטָאטש רעד ךרוד טעברַא ףיוא עטּפַאכעג ,רענעמ רעטרעדנוה

 רעקיליורג רעד ןיא עטריפעגסױרַא ,רעדניק ןוא ןעיורפ עטעקַאנ יד ןענעז ואוו

 ? רופכ-םוי ןיא עטּפַאכעג ,ןדיי יד ןענעז ואוו ? עיצַאקָאוװָארּפ רעד ןופ טכַאנ

 טָאה ןעמ ןעמעוו ? ָאטעג ןטיױוצ םעד ןופ רעדירב ערעזנוא ןענעז ואוו ןוא

 ןופ ןגעװ עלַא ליױו ,רעקמוא טינ רעמ ךיז טעװ ,ָאטעג ןופ טריפעגסיױרַא

 ! טױט "עד זיא רַאנָאּפ ןוא ,רַאנָאּפ ןייק ןריפ ָאּפַאטסעג

 ןוא ןעיורפ ,רעדניק ערעיא : עטשואירַאפ ןופ עיזוליא יד ּפָארַא טסייר

 -רעד ןעמעלַא ייז טָאה ןעמ .רעגַאל ןייק טינ זיא רַאנָאּפ !ָאטשינ ןענעז רענעמ

 -ייא ןיא ןדיי עלַא ןעגנערבוצמוא םעטסיס ַא טכַאמעג רעלטיה טָאה סע .סָאש

 .עייר עטשרע יד ןלַאפעגסיוא זיא זנוא ףיוא .עּפָאר

 ןוא דַאוװש ןענעז רימ ,תמא ! הטיחש רעד וצ ףָאש יװ ןײג טינ רימַאל

 זיא אנוש םעד רעפטנע רעקידריוו רעקיצנייא רעד רעבָא ,טינ ףליה ןייק ןבָאה

 ! דנַאטשרעדיװ

 -רעמ םעד ןיא ןבעל רעדייא ,סרעפמעק עיירפ יו ןלַאפ רעסעב ! רעדירב

 ! םעטָא ןטצעל ץזיב ןלעטשנגעק ךיז ! דָאנעג סרעד

 .ָאטעג ןיא ענליוו ,1942 רַאונַאי רעטשרע

 ִּש

 ןלעוו ריא ךָאנ .גנַאפנָא רעד ווא ענליוו :  ןענַאמשרַאפ  ןבָאה היט) - = ==

 תוננוגתה ןופ קנַאדעג רעד ןעמוקעגפיוא זיא'םס .םיבושי עשידיי עקירעביא עלא ןעמוק
 .(ץוו עט

 ןבָאה רימ .עיצַאנומרעטעד ןופ ,שואי ןופ טקַא ןַא םעד ןיא ןעונעג זיא'ס -- -- --
 -עגנָא ןבָאה רומ .ויורּפ ןטסכעה ןרַאפ ןבעל רעזנוא ןבעגּפָא : סנייא וצ רָאנ טבערטש שעג

 לסיבַא ןבָאה רימ ןעוו ,/סעיצקַא , עטפָא יד ךָאנ .ענליוו ןיא ןעגנוטיירגוצ-ספמַאק יד ןביוה

 ןבָאה ,טרָאּפסנַארט םעיינ ַא רַאפ דחּפ ןָא ןעלמַאופיונוצ היו ןגעלפ רימ ןוא טמעטָאעגּפָא

 ! "הטיחש רעד וצ ףָאש יווװ ןייג טשינ רימָאל , : גנוזָאל םעד ןפרָאוװעג רימ

 .טיוט םוצ גנוטיירגוצ ַא וי רעזנוא ןלָאװעג ויא ןָא ןַאד ןופ ןוא
 -יּפסַא ןוא ןוצר ַא ןָא ןוא וװיטקעיבָא ןרָאװעג טלדנַאוורַאפ רימ ןענעז ןָא ןַאד ןופ

 -- ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא טעברַא רעזנוא .קלָאפ ןופ רעריפנָא וצ -- ונוא דצמ סעיצַאר

 א .טעּברַא-סגנוריגער רעלערוטַאינימ ַא ןיא עיצַאזילַאער ןופ םינפוא ןוא ןליצ ערוא ךרוד
 ן'הגאד טפרַאדעג טָאה ןעמ ,טלעוו עסיורג יד -- טנַאק רעדנַא ןופ ;סָאטעג יד טנַאק ןייא
 ןוא עדנַאגַאּפָארּפ רַאפ ,עיצַאמרָאפניא ןוא- גנונּפָאװַאב רַאפ ,גנודניברַאפ ןוא ָאידַאר רַאפ

 -- --.-= .ןעגנולדנַאהרעטנוא עשיטילָאּפ ןוא עקנַאזיטרַאּפ רַאפ ץוש

 דעול ,םירבחל בתכמ , : ווירב סוװָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ ןופ ןגוצסיוא)
 ןיא ןבירשעג ,"ץראב םירבחל ,דחואמה ץוביקה תוריכזמל ,תורדתסהה לש לעוּפה
 .(קָאטסילַאיב ןיא 1043 לירּפַא
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 .עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ *7 ךיז טפַאש סע

 -כיילג ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא ןזיירק עכעלטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ ןיא
 ןוא דנַאטשרעדיװ ןטריזינַאגרָא ןַא ןופ ןגעוו ןכוז עגונב ןעגנוטַארַאב עמייהעג קיטייצ
 .סעיצַאזינַאגרָא-ספמַאק ןופ ןּפורג-וויטַאיציניא ןײטשטנַא וצ ןַאטנָאּפס ןָא ןביוה'ס

 -רָאפ 6 סַאג רעקצינדור ןופ םעדיוב ַא ףיוא 1942 רַאונַאי ןטס23 םעד זיא ןַאד

 ןופ עגַארפ רעד ןגעוו ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ ןופ גנוטַארַאב ַא ןעמוקעג !
 -רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ ןייטשטנורג רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא טרָאד .דנַאטשרעדיוװ

 -זאלג ףסוי ,רענװָאק אבא : ןעוועג ןענעז גנוציז רעד ףיוא .ענליוו ןיא עיצַאזינַאגרָא
 רעד ןופ רָאיַאמ רענעזעװעג ַא ,טכורפ ,קינזער לסינ ,גרעבנעטיוו קחצי ,ןַאמ
 .ַאקסװָארָאב ענעיכ ןוא עעמרַא רעשילױּפ

 עיניקלַאמ ייב ןטסערַא יד

 רעדיוו ייז ןרָאפ ,ענליוו ןייק ןעמוק סקאראב ןוא סניטנע ךָאנ םורַא שדוח ַא ןיא

 ןייק ווירב ַא ןָא טמוק סע .ןטלַאהרַאפ ןיטנע טרעוו געווקירוצ ןפיוא .עשרַאװ ןייק ּפָא

 -טימ ןכוז עשרַאװ ןייק סױרַא טרָאפ שטיווָאקוװעל .טריטסערַא זיא ןיטנע זַא ,ענליוו

 .טעּפש ֹוצ ןיוש זיא סע רעבָא ,ןעװעטַאר וצ םיא ױזַא יװ ןעל

 "די סָאװ .,םורנג רעד .ןָא - טשינ םיא-ןופ- .ןצמוק -..תועידי-- ןילק  רעמ

 :ןסאמ יד .ךגצוו; ןדיי; יד; ףופ ןביולגמוא ןגעוו טכַארבעג ןבָאה עשרַאו ןופ םיחילש

 עיצַאזינַאגרָא - רענַאזיטרַאּפ עקידנעײטשטנַא יד ןגיואווַאב טָאה ,ןעגנודרָאמסיוא

 .קָאטסילַאיב ןוא עשרַאו ןייק ןדיי יד וצ ףורפיוא ןַא ןקישוצסיױרַא

 טניואוועג ןבָאה עכלעו ,ד ע ב ל י ז לזייר ןוא הרש סרעטסעווש ייווצ יד

 -ַאזוצ עשרַאװ ןוא קָאטסילַאיב ןייק טריפעגסורַא ףורפיוא םעד ןבָאה ,ָאטעג ןרעסיוא

 .(1942 לירּפַא) גנודרָאמסיוא-ןדיי יד ןופ לָאקָאטָארּפ-תודע טימ ןעמ
 ו

 : ןבירשעג ןרעדנַא ןשיווצ טרעוו ףורפיוא ןיא

 ןַא זיא עיצַאּפוקָא רעשיטסירעלטיה רעד רעטנוא ער עלַא ופ לרוג רעד;

 ןופ ןסערעטניא עכעלטפַאשטריװ ןייק ףיוא טקוקעג טינ ,גנוטָארסיױא עניײמעגלַא

 ,ןשטייד יד

 -טפַאשטריוו ןעוועטַאר ןעק זנוא זַא ,שינעדערנייא יד ּפָארַא טסייר ! רעדירב

 עכעלטפַאשטריוװ בילוצ זַא ,גנונעפָאה יד ּפָארַא טפרַאוװ ,טייקידנעווטיונ עכעל

 יַאיב ןיא ןדיי טנזיוט קיצרעפ יד ןקיליטרַאפ ןלעוו טינ ןשטייד יד ןלעו תוביס

 גנוטָארסיױא יד .עשרַאוו ןיא ןדיי ןָאילימ ןבלַאה םעד ןיוש אטישפ ַא ןוא קַאטסיל

 -רָא םוש ןייק ןופ קיגנעהּפָא טינ זיא יז ,עיצקַא עלַארטנעצ ַא זיא ןדיי יד ןופ
 ןבָאה וצ ידכ ,עשרַאוװ ןוא קָאטסילַאיב ,ענדָארג ןיא ןשטייד יד .ןענַאגרַא עקיט

 ףיוא סָאטעג יד ןופ םויק סעד ןעיצרַאפ ןענעק ,טנָארפ ןפיוא ןייג טינ ןוא טעברַא

 סָאװ ,סעצָארּפ רעשיטַאמעטסיס ַא רעבָא זיא גנוטָארסיױא יד .טייצ רעצרוק ַא

 -ַארּפ שיטילָאּפ ַא טשרעה ָאד ןעמעלַא ןפערט רע טעװ רעטעּפש רעדָא רעירפ

 רעשידיי ַא ָאד רָאנ זיא'ס ואוו ןרָאטקַאפ עכעלטפַאשטריוװ עלַא רעביא סַארג

 ! רַאנָאּפ ןייז טעוו ,ןרעלטיה רעטנוא בושי
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 ! רעוװועג םוצ ךיז טמענ ,ךיז טריזינַאגרָא ןדיי

 ! דנַאטשרעדיװ םוצ !ןדיי

 .ָאטעג רענליוו ןיא עיצַאזינַאגרָא עשינַאזיטרַאּפ עטקיניירַאפ יד

 רעבליז לזייר ןוא הרש סרעטסעוװש עדייב ןענעז עשרַאװ ןופ קירוצ געוו ןפיוא

 .עיניקלאמ עיצַאטס רעד ףיוא ַאּפַאטסעג רעד ךרוד ןרַאװעג ןטלַאהרַאפ

 אלעב זַא ,העידי יד ענליוו ןייק ןעמוקעגנָא זיא ,טייצ רעבלעז רעד ןיא טעמכ

 זיא סָאװ ,ךיז ןסיוורעד עשרַאװ ןייק קָאטסילַאיב ןופ ןרָאפעגסױרַא זיא עכלעוו ,ןזח

 תוחילש ריא ןופ קירוצ ןעמוקעג טינ זיא עכלעוו ,יקסדארביזאק אינאיל טימ ןרָאװעג

 ,ןזח אלעב ,יקסדָארביזאק אינאיל .עיניקלאמ ןיא ןְרָאװעג טריטסערַא ךיוא זיא --

 טימ -- ןריּפַאּפ עשירַא עבלעז יד טַאהעג ןבָאה רעבליז לזייר ןוא הרש ,ןיטנע המלש

 רעד ןיא טעמכ ןענעז ןוא --- טַאירַאסימָאק-סטיבעג רענדָארג ןופ לּפמעטש ןשלַאפ ַא

 ןיוש טָאה ָאּפַאטסעג ואוו ,עיניקלאמ קידנרָאפכרוד ןרָאװעג טריטסערַא טייצ רעבלעז

 ,טסואוועג טינ ָאטעג ןיא רימ ןבָאה ןָא גָאט םענעי ןופ .לּפמעטש ןשלַאפ םעד טנעקרעד

 ,םיחילש עטריטסערַא יד ןופ לרוג רעד ןרָאװעג זיא סָאװ

 לזייר ןוא הרש ,ןיטנע המלש זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה רעטעּפש ןרָאי ןיא

 עינָאיל .קַאיװַאּפ הסיפת רעװעשרַאו ןיא ןעמוקעגמוא ךעלנײשרַאװ ןענעז רעבליז

 קַאיװַאּפ ןיא ןרָאװעג טריפעגּפָא עיניקלַאמ ןופ ןענעז ןזח ַאלעב ןוא ַאקסדָארביזַאק

 -כַאװש ןופ ןברָאטשעג זיא ַאקסדָארביזַאק עינָאיל ואוו ,ץיוושיוא ןייק טרָאד ןופ ןוא

 ,טייקנַארק-סופיט ַא ךָאנ טייק

 תוחילש "עשירַא, יד
, 

 ,גנוגעווַאב רעשיצולח רעד ןופ ןוא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ תוחילש ןיא

 שטיווָאמַאדַא ַאנעריא ,סניטסיהק עשיליוּפ ייווצ טלעטשעג קיליוויירפ ןַאד ךיז ןבָאה

 .ץעידוד עיזדאי ןוא

 יד ןיא ןירעוט עוויטקַא ,ןילױטַאקַא -- שטיװָאמַאדַא ַאנע ריא
 טימ ןטקַאטנָאק עקיצרַאה ןיא המחלמ רעד רַאפ ךָאנ ןענַאטשעג זיא ,ןעייר עשיטיוקס

 -עג .ןטקנוּפ-הרשכה עשיצולח ףיוא ןעמוק טּפָא טגעלפ ןוא גנוגעווַאב רעשיצולח רעד

 טלעטשעג 'ךיז יז טָאה ענליו ןייק ץולחה זכרמ ןכרוד עשרַאװ ןופ טקיׂש

 -ּפָא ,געט עכעלטע ףיוא ָאטעג ןיא ןײרַא ,ץעידוד עיזדַאי טימ טקַאטנָאק ןיא

 תועידי ןבעגעגרעביא ןוא ָאטעג ןיא סרעוט עכעלטפַאשלעזעג טימ ןעגנוציז ןטלַאהעג

 ענליוו ןייק טכַארבעג עטשרע יד טָאה יז ,ןליוּפ ןופ סָאטעג יד ןיא ןבעל ןשידיי ןגעוו

 טנכייצעגנָא זנוא יז טָאה ןלױּפ ןופ עּפַאמ ַא ףיוא ןוא ,ןרעמַאקיזַאג יד ןופ תועידי יד

 ןופ דליב סָאד ,ןלױּפ ןיא םיבושי עשידיי יד ןופ *ןעגנולדיזרעביא; יד ןופ דליב סָאד

 ךיז ןפָארטעגנעמַאװצ ,ע נ וװ ָא ק ןייק ןרָאפעג יז זיא ענליוו ןופ .םוקמוא ןשידיי

 ןיא ,(עיצַאנידרָאָאק עשיטסינויצ) "קוצמ/, ןופ סרעייטשרָאפ יד טימ ןוא טַאר-ןדיי ןטימ

 -עג יז זיא טרָאד ןופ .ענליוו ןוא ןלױּפ ןופ ןשינעעשעג יד ןופ תועידי יד ייז טכַארבעג

 .קָאטסילַאיב ןוא עשרַאװ ןייק ןַאד ,לװַאש ןייק ןרָאפ

 .ןבעל םייב ןבילבעג ןענעז סָאװ ,םיחילש עקיצנייא יד ןופ זיא יז
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 -ּפָא ,ָאטעג ןיא ןעמוק טפָא טגעלפ ,ןילױטַאקַא -- ץ עיד וד עיזד אי

 ןויצ ילעוּפ טימ ןוא ןעגנוריּפורג עשיצולח יד ןופ סרעייטשרָאפ יד טימ ןעגנוציז ןטלַאה

 םיא ןוא םיובנייש לאיחי טימ טקַאטנָאק ןקידנעטש ַא ןיא ןענַאטשעג זיא יז .תודחאתה

 עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ תוחילשב ןרָאפעג זיא יז .רעװעג טרעווילעג
 ו

 ץעידוד עיודַאי

 טרָאד ןופ טכַארבעג ןוא לװַאש ןוא ענוװָאק ןייק גנוגעװַאב רעשיצולח רעד ןופ ןוא

 ,ווירב ןוא תועידי

 ןרַאפ ָאטעג ןיא ןעמוקעג זיא עיזדאי עוו 42 רוּפכ םוי ברע ןיא ,לָאמנייא
 םייב רימ וצ טגָאזעג גנוציז ַא ךָאנ יז טָאה ,העיסנ רעלופתונכס ַא ןיא ןרָאפסױרַא

 : = : ךיז ןענעגעזעג

 ...רימ רַאפ ללּפתמ טייז .,רוּפכ םוי --

 .1944 טסוגיוא ןט12 םעד ענליוו ןיא ןעמוקעגמוא זיא יז

 ּש

 ,עשרַאװ-ָאטעג ןופ םיחילש יד ץוחַא ןבָאה ָאטעג ןיא ןּפורג ענעדישרַאפ יד ךיוא
 ,סָאטעג ערעדנַא יד טימ ןדניברַאפ וצ ךיז טכוזעג ןיײלַא

 רעגנוי רעד ךיז טָאה םישדח-ָאטעג עטשרע יד ןיא זַא ,טנַאקַאב רימ זיא ױזַא

 וצ ןדלָאמעג קיליוויירפ (תודחאתה ןויצ ילעוּפ ַָא ר י פ א ש רעקינכעטָארטקעלע

 ,ןרָאפעג זיא רע ןכלעוו טימ ,ָאלױא רעֶד) ןטקַאטנָאק ןסילשוצנָא קָאטסילַאיב ןייק ןרָאפ

 (רתיב) ן יי ט ש נע ט כיל עיסַאט ;(ָאּפַאטסעג ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגניירַא זיִא

 ןקק (רתיב) ש ט י װ ָא ר ע ז יי ל ,קָאטסילַאיב ןייק החילש סלַא ןרָאפעג זיא

 .ענדָארג

 יד ןופ עטכישעג יד טנַאקַאב רימ זיא יז טייוו יו ףיוא ,ןצרוק ןיא זיא סָאד

 .ענליוו ךרוד ןעגנַאגעגכרוד ןענעז עכלעוו ,ָאטעג וצ ָאטעג ןופ ןתוחילש

 יש

 ןיא ןדנַאטשפיוא יד ןגעוו ןוא דנַאלסורסיײװ ןיא עּפָארטסַאטַאק רעד ןגעוו תועידי

 * רענַאזיטרַאּפ ,יקָאבולג ,קצעלק ,רימ ,יצּפלָאטס ,שזעיווסענ ,םינָאלס ,קעדורגָאװָאנ

 ןופ םיטילּפ יד ךרוד ןעמוקיצנָא ןביוהעגנָא ןבָאה ,טנגעג רעשטיווָאנַארַאב ןיא ןּפורג

 ,לאס ךעלטעטש יד ןופ ןדיי יד ךרוד רעטעּפש ןוא ,עדיל ,שטיוװָאנַארַאב ןיא תוטיחש יד

 ןייק זייוולייט ןוא ענליוו ןייֵק "טלדיזעגרעביא , טָאה ןעמ עכלעוו ,ןאגרָאמס ,ענעמשָא

 ...ראנָאּפ
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 ךאוו רעד ףיוא ןלאפעג םיחילש-דרערעטנוא 9

 יקצינטַאלּפ עקמורפ

 ןשיצולח ןופ סנירעגערט-טּפיוה יד ןופ ענייא ןעוועג זיא יקצינטָאלּפ עקמורפ
 ריא ,עעדיא רעד רַאפ שפנ-תריסמ עזָאלצענערג ריא .ןלױּפ ןשידרערעטנוא ןיא טרָאוװ

 ,עיגרענע ןוא עוויטַאיציניא ריא ,םירבח יד וצ עביל ריא ,גנוגעװַאב רעד וצ טייהיירט

 גנוגעווַאב רעשיצולח רעד ןופ ןרזגיפ עלַארטנעצ יד ןופ ענייא ןיא טלדנַאוורַאפ יז ןבָאה

 רעט11 ,ד"ערת לולא ו"כ קסניּפ ןבעל ןרָאװעג ןריובעג זיא יז .םישזער-יצַאנ ןרעטנוא

 ןיא ןטערטעגניײרַא יז זיא גנוי רָאג ךָאנ .החּפשמ רעשידיסח ַא ןיא ,1914 רעבמעווָאנ

 .".ס.צ ןויצ ילעוּפ , ןופ גנוגעווַאב-טנגוי רעד ,"טייהיירפ,

 םעד ןיא וויטקַא ןַאד טרעוו יז ןוא קָאטסילַאיב ןייק קעװַא יז זיא 1935 רָאי ןיא

 םיצוביק ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב רעד ןופ תוחילשב טכוזַאב ןוא ץולחה ןופ יח לת ץוביק

 זיא --- ןייז הלוע טייצ ריא טרעטנענרעד ךיז טָאה'ס ןעוו .ץולחה ןופ םיפינס ןוא

 ,וירב ַא ןיא יז טביירש ,לרוג ריא קידנליפסיוארָאּפ יו .המחלמ יד ןכָארבעגסיוא

 :סעקידנגלָאפ ,1939 ץרעמ ןט-6 ןופ טריטַאד

 טעוװ םערוטש רעד ביוא ןוא --- םערוטש ןסיורג ַא רַאפ ור ַא זיא'ס זַא ,ךיז טכוד,

 ."ןביילב טינ רימ ןופ רוּפש ןייק טעװ ,ןעמוק

 ןירעדניברַאפ ןוא החילש עלַארטנעצ יד יז טרעוו המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ

 לַאגעלמוא יז טָאה ןטייצ עקידתונכס עטסרעווש יד ןיא .עשרַאװ ןיא ץולחה זכרמ ןופ

 בושי ןשידיי ןופ ןעלקניוו עטסנפרָאװרַאפ יד ןיא טכַארבעג ןוא ןליוּפ טנַאּפשעגכרוה

 טָאה יז .סָאטעג יד ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,תועידי יד ןוא לארשי-ץרא ןופ טרָאוו סָאד

 ןיא ווירב רעקילדנעצ טקישעגרעביא טָאה ןוא ץולחה ןופ ןזיירק יד ןדנובעגנעמַאזוצ

 ןופ ןוא רעדנעל עלַארטיײנ יד ןיא םישזער-יצאנ ןרעטנוא ןליױּפ ןופ ךַארּפש-םיזמר

 ןגעוו טסואוורעד ךיז טָאה טייקכעלטנפע עשידיי יד סָאװ ךרוד ,לארשי-ץרא ןייק ןטרָאד

 ,םוטנדיי ןופ םוקמוא ןוא סעיצקַא-ןסַאמ יד

 ןבעגוצרעביא ,ָאטעג רענליוו ןיא עשרַאװ ןופ יז טמוק 1942 רַאונַאי ביױהנָא ןיא

 רעד טימ טקַאטנַאק ַא ןדניבוצנָא ידכב ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןבעל ןופ סורג ַא

 ,קָאטסילַאיב ןייק ןרָאפעג יז זיא ןַאד .ענליוו ןיא גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעשיליוּפ

 קיסרעמ יבצ ןוא ווָאראמאט-םיובנענעט יכדרמ טימ ןעמַאזוצ טריפעגנָא טָאה יז ואוו

 ןייק ןרָאפעג יז זיא רעטעּפש .13 סַאג אקסנעוויא ףיוא רַאנימעס ןקיכָאװ .סקעז םעד

 1942 ילוי ןט5 םעד יז טָאה ווָאכָאטסנעשט ןופ .ווָאכָאטסנעשט ,ןילָאװ ,דנַאלסורסיײוו

 תועיסנ עריא ןגעוו טעטכירַאב טָאה יז ןכלעוו ןיא ,לארשי-ץרא ןייק ווירב ַא ןבירשעג

 : קָאטסילַאיב ןוא ענליוו ןייק
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 יו א: ער טאא י טאי ,ד נב א בל א

 ,ענליוו ןיא החּפשמ ןיימ טכוזַאב ךיא בָאה םישדח עכעלטע ןופ ךשמ ןיא,..

 ךיז טריפש יז .(1 הרומג הדמששה ןופ ריד סורג ןרעדנוזַאב ַא .טוג זיא בצמ ריא

 *-- -- -- טוג רעײז

 -ץווַאב רעשיצולח רעד ןיא ,עשרַאװ ןיא 1942 ילוי ןטס28 ןופ גנוציז רעד ףיוא

 -ספמַאק עשידיי יד ןלעטשפיוא ןגעוו סולשַאב רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא'ס ןעוו ,גנוג

 -טלַא איסאט טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טמיטשַאב יקצינטָאלּפ עקמורפ זיא ,עיצַאזינַאגרָא

 -ירַא רעד ףיוא סרעייטשרָאפ סלַא (4 רענליוו הירא ןוא 63 ןייטשלרעּפ האל ,(2 ןַאמ

 טלעטש ןוא ץולחה ןופ תוחילשב ןידנעב ןייק יז טמוק 1942 רעבמעצעד ןיא .טייז רעש

 יד. ןעמָאנ םעד טמוקַאב ןוא ןעגנוטיירגוצ * סדנַאטשרעדיװ יד ןופ רעטנעצ ןיא ךיז

 ."ָאטעג רענידנעב ןופ עמַאמ

 :עשרַאװ ןופ ווירב ַא ןָא ריא רַאפ טמוק'ס

 .רעדנעל עלַארטיינ ןופ ןטנעמוקָאד טימ ךיז ןעועטַאר וצ טייקכעלגעמ ַא ָאד זיא'ס

 ןוא רעדירב עלַא ןעוו ,ןײלַא ךיז ןעװעטַאר טינ ,ןביילב וצ טסילשַאב יז רעבָא

 ֹׂ | -- .םוא ןעמוק סרעטסעווש

 - רעװעשרַאװ ןופ דנַאטשפיוא ןגעוו תועידי ןידנעב ןייק ןעמוק סע ,3 גנילירפ

 םעד ןגעוו טביירש יז .עשטהנח רעטסעווש ריא ןופ םוקמוא ןגעוו ייז ןשיווצ ןוא ָאטעג

 ;דנַאלסיוא ןייק ווירב ַא ןיא

 .(5 ?ןיפור טימ טַאהעג הנותח טָאה הנח עניילק ןיימ זַא ,רעביא םיא ביג;

 -נעל עלַארטיינ יד ןופ חילש רעשידיי-טינ ַא ריא וצ טמוק 1943 ילוי ןט17 םעד

 ןיא .ּפָא ךיז טגָאז יז .םיא טימ ןייג ןוא ןידנעב ןזָאלרַאפ לָאז יז ,גנַאלרַאפ ןטימ רעד

 -עג ןוא שידיי ףיוא טריטקיד ,ווירב ןטצעל ריא טקישעגסױרַא יז טָאה גָאט םענעי

 ןעגנוטכינרַאפ יד טביײרשַאב יז ואוו ,(6 אלירָאהָאּפ סוקרַאמ ךרוד שטייד ףיוא ןבירש

 -עגרעטנוא ,ווירב רעד .עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןגעוו םיטרּפ ןוא עטיל ןוא ןלױּפ ןיא

 ךושזָאק לארשי ,סעדנַארב יבצ ,רעגנירּפש לשרעה ,יקצינטָאלּפ עקמורפ ךרוד ןבירש

 יד טימ ךיז טקידנע (ןידנעב ןיא ץולחה ןופ םירבח עקידנריפנָא) רענרעל המלש ןוא

 : רעטרעוו

 זנוא ןזייוַאב טעוו ריא בוא ,קפסב ןיב ךיא .טנעק ריא סָאװ טוט, -- -----..

 גנונעפָאה רעזנוא .געט עטצעל ערעזנוא רַאֿפ ןעייטש רימ לייוו ,ןפלעה וצ ךָאנ

 --- ."ןרעוו םיוקמ טינ ןרעױדַאב םוצ טעוװ תדלומ טימ ךיז ןעז וצ

 םעד קידנקידייטרַאפ ,טנַאה ןיא רעוועג טימ ןלַאפעג יז זיא 1943 טסוגיױוא ןט3 םעד

 .ןידנעב ץוביק ןופ םירבח יד ןענופעג ךיז ןבָאה סע ואוו ,רעקנוב

 -עג טנכייצעגסיוא יז זיא עשרַאװ ןיא דנַאטשפיױא-ָאטעג ןופ גָאטרָאי ןטייווצ ןיא

 ,גנונכייצסיוא רעשהכולמ רעכיוה ַא טימ גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןופ ןרָאװ

 .גנוטכינרַאפ עמָאקלופ -- הרומג הדמשה (1
 .לטיּפַאק רעדנוזַאב עז -- ןַאמטלַא עיסַאט (9
 טימ ןירעלדניברַאּפ ַא ,"רורד, עּפורג-ספמַאק רעד ןופ הרבח ַא -- ןייטשלרעּפ האל (9

 .1943 רַאונַאי ןט-18 םעד ןעמוקעגמוא .גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעשיליוּפ רעד

 עטסוויטקַא יד ןופ רענייא ,"ריעצה רמושה ,, ןופ רבח ַא -- (קערוי) הירא רענליו 4

 ןיא ןפמַאק יד ןופ ןוא גנוגעוַאב-דנַאטשרעדיוװ רעשידיי רעד ןופ רעפמעק עשידלעה ןוא

 .1045 יַאמ ןט-8 םעד ןעמוקעגמוא ,ָאטעג רעוװעשרַאװ

 .ןידנעב ץוביק ןיא טבעלעג ,דנַאלשטייד ןופ רעכעלטנגוי ַא -- ַאלירָאהָאּפ (6
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 יקסדָארביזַאק עינָאיל וקצינטָאלּפ עקמורפ

 (יקסווָאסָאק איסירק) יקפדַארכיזַאק ץינָאיל

 טָאה סע .טלַאטשעג קיטכיל סיקסדָארביזאק ַאינָאיל ןסעגרַאפ וצ רעווש זיא סע

 ,ןליוו ןוא רעטקַארַאכ ןטסעפ ןופ ,טײהנסָאלשטנַא ןופ רעביוצ ַא טניישעג ריא ןופ

 װָאקשורּפ ןיא 1915 רָאי ןיא ןריובעג זיא יז .טייקנייש עטמולחרַאּפ ענעטלעז ַא ןוא

 רערעל רעשיאערבעה ַא ןעוועג זיא ,יקסדָארביזאק םהרבא ,רעטָאפ ריא .עשרַאװ ייב

 ַא ןיא ןרידוטש יז טייג ,עיזַאנמיג ןקידנע ןכָאנ .טסינויצ רעשיטסַאיזוטנע ןַא ןוא

 -עג ןוא טעטיסרעווינוא ןיא ןכַארּפש יז טנרעל המחלמ רעד רַאפ .לוש עשיגָאגַאדעּפ

 -רעד המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ .גנוגעווַאב-"טייהיירפ, רעד ןיא וויטקא ןעוו

 -עווַאב רעשידרערעטנוא רעד רַאפ ןבעל ריא ןעמדיוו וצ ףור םעד ךיז ןיא יז טריּפש

 טינ לָאז יז עכלעוו ,עבַאגפיוא עקידתונכס םוש ןייק ןעוועג טינ זיא סע ןוא .גנוג

 - ַא ק א י ס י ר ק ןופ ןעמָאנ ןרעטנוא ,ןריּפַאּפ עשירַא עשלַאפ ףיוא .ןריפסיוא

 יד ייב יז טייטש עכלעזַא סלַא ןוא ץולחה ןופ ןירעלדניברַאפ יז טרעוו ,י ק ס וו ָא ס

 -טייד רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד ןיא ןטעברַא עשידרערעטנוא עטסכעלטרָאװטנַארַאפ
 -םליפ ַא ןופ ןעזסיוא ןַא טימ .דנָאלב ,קנַאלש ,ךיוה ןעוועג זיא יז .עיצַאּפוקָא רעש

 "עג זיא ריא ..ןירעירַא ןַא רַאפ ןעמעננָא לָאמטּפָא יז ןגעלפ ןדיי ךיוא .ןיטסיטרַא

 .שינעלקנעווק ןוא דחּפ ןופ ליפעג סעדעי דמערפ ןעו

 ןייק ןליוּפ ןופ םָארטש-םיצולח רעסיורג רעד ןסָאלפעג זיא'ס ןעוו ,1939 רָאי ןיא

 בילוצ .רעײמרַאטיױר ןופ ךַאװ ַא ךרוד ץענערג ןפיוא ןרָאװעג טּפַאכעג יז זיא ,ענליוו

 םעד ץָארט ,עשידיי ַא זיא יז זַא ,טביולגעג טינ ריא ןעמ טָאה ןעזסיוא ןשירַא טלוב ריִא

 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ריא ףיוא זיא'ס זַא ,טלייצרעד ןעמ .שידיי ןביירש ןוא ןדער

 ןטצעל ןיא ךיז ןעװעטַאר וצ ןעגנולעג ריא זיא סנ ַא ךרוד ןוא לייטרוא-טיוט ַא

 ןעוועג קידנעטש זיא ןוא ןצענערג ןצרַאװש .וצ החמומ ַא ןרָאװעג זיא יז .טנעמָאמ

 ןטסנפרָאװרַאפ ןטימ עשרַאװ ןיא ץולחה ןופ זכרמ םעד ןדנוברַאפ טָאה יז .תוחילשב

 .זיירק רענילבול ןיא סמרַאפ ןוא תוגולּפ עשיצולח טריזינַאגרָא ,לקניוו
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 -רעד ערַאדנעגעל שממ ןבעגרעביא ליומ וצ ליומ ןופ ןגעלפ ץולחה ןופ םירבח

 - ןופ ןלַאירעטַאמ עשידרערעטנוא ןריפוצרעביא םינפוא עטגַאװעג עריא ןגעוו ןעגנולייצ

 ףיוא רעדָא ,ץענערג יד ןייגרעביא םייב זַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ .טקנוּפ וצ טקנוּפ

 ןפורפיוא טימ ןַאדָאמעשט ריא ןגָארט טײל-ָאּפַאטסעג לָאמנייא טינ ןגעלפ ,סעיצנַאטס

 ןוא קיאור ייברעד טגעלפ יז .ןירעירַא עתמא ןַא סלַא יז קידנעמעננָא ,רעוועג ןוא

 .עזילַאװ ריא ןגָארט ןיהואוו קידנזייוונַא ,ןייג קיטולבטלַאק

 טגעלפ יז .םירבח ןעװעטַאר וצ עיגרענע ריא טעמדיוועג יז טָאה 1941 רָאי ןיא

 -רע יד ןכוזסיוא ,סרעריפרעבירַא-ץענערג טימ ןעלדנַאהרעטנוא ,ןריּפַאּפ עשלַאפ ןכַאמ

 עקיטיונ יד ןריפרעבירַא ןצענערג רעביא ןוא ץענערג יד ןצרַאװש ןעק ןעמ ואוו ,רעט

 .רעטלעג

 ןוא ,ענליוו ,ענדָארג טכוזַאב ןבָאה סָאװ ,םיחילש עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא יז

 -מוא ןריפרעבירַא ןפלָאהעג טָאה יז .סָאטעג יד ןופ תועידי יד עשרַאװ ןייק טכַארבעג

 ןופ םירבח ןַאב ןיא קידנריפ .קָאטסילַאיב ןייק ָאטעג רענליוו ןופ םיצולח יד לַאגעל

 סָאד ָאטעג רענליוו ןופ ןגָארטעגסױרַא יז טָאה ,ןריּפַאּפ עשלַאפ ףיוא ץולחה רענליוו

 דניק סָאד .קָאטסילַאיב ןייק סע טכַארבעג ןוא ןַאמלעגנע הפי הצולח רעד ןופ דניק

 : יה י ר ח ש ןבעגעג ןעמָאנ ַא םירבח יד ןבָאה

 -יוו ןטנּפָאװַאב ןופ ןעגנוטיירגוצ יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס ןעוו ,1942 רָאי ןיא

 ןוא ןקַאילָאּפ ןשיװצ רקיעב רעוועג ןפַאש וצ טעמדיוװעג ךיז יז טָאה ,דנַאטשרעד

 .ןשטייד

 -רַאװ ןייק קָאטסילַאיב ןופ תוחילשב ןרָאפעגסױרַא זיא יז ןעוו 1942 לירּפַא ןיא

 זיא רעבמעווָאנ ןט11 ןזיב .עיניקלַאמ עיצַאטס רעד ףיוא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ יז זיא ,עש

 ןרָאװעג טקישעגסױרַא יז זיא ןַאד ןוא עשרַאװ ןיא קַאיװַאּפ ןיא טריטסערַא ןסעזעג יז

 .ןעגנַאגעגסיױא 1943 ץרעמ ןט18 םעד זיא יז ואוו ,םישטנעיװשָא ןייק

 װַארַאמַאט - םיובנענעט יכדרמ

 יו ָאטעג ןיא טנגוי רעשיצולח רעד ןשיװצ ןעגנַאגעגמוא זיא םיובנענעט יכדרמ

 .?ָאטעג רענליוו ןופ ווָארָאזָאלרָא רעד , ןפורנָא םיא טגעלפ ןעמ .עדנעגעל עקידעבעל ַא

 -ַאב רעד וצ ןָא ךיז רע טסילש 1925 ןיא ,1916 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןריובעג זיא רע

 ןיא ןוא שטיווָאנַארַאב ןייק הרשכה וצ סױרַא רע טייג 1927 רָאי ןיא ,"טייהיירפ, גנוגעוו

 ןוא עשרַאװ ןיא ץולחה ןופ זכרמ ןיא טעברַא רעד וצ ןפורעג רע טרעוװ 1928 רָאי

 ןיא טרידוטש רע .גנואיצרעד ןוא רוטלוק רַאפ גנולײטּפָא רעד ןופ רעריפנָא טרעוו

 םייב ,1929 רָאְי ןיא .ןשינעטנעק-חרזמ ןופ טעטלוקַאפ ןפיוא טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ

 הרמת הרוחב ןייז טימ ןעמַאזוצ עשרַאװ רע טזָאלרַאפ ,המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא

 ךָאנ ןָא טמוק רע .ץולחה זכרמ ןופ רעדילגטימ עקירעביא יד טימ ןוא ןַאמרעדיײנש

 .ענליוו ןייק ןטרָאד ןופ ןוא לעװָאק ןייק ןשינעלדנַאװ עגנַאל

 םיצולח טנזיוט עקינייא ןופ ;טָארטש ַא ןעמוקעג ןַאד זיא'ס ןיהואוו ,ענליוו ןיא

 רע .טייקיטעט רעשיצולח רעד ןופ שארב םיובנענעט יכדרמ ךיז טלעטש ,ןלױּפ ןופ

 יז ןטיירגוצ קעוװצ ןטימ ,סרעוט עשיצולח רַאפ רַאנימעס ַא ןלעטשוצפיוא טפלעה

 טרָא וצ טרָא ןופ טרעדנַאװ ,ןצענערג טצרַאװש רע .טעברַא רעשידרערעטנוא וצ

 רע ,ןטיבעג-עיצַאּפוקָא ענעדישרַאפ יד ןיא גנוגעווַאב עשיצולח יד טדניברַאפ ןוא

 -רעטנוא רעד ןופ רעטיירּפשרַאפ ןוא רעבעגסױרַא ,ןרָאטַאיציניא יד ןופ רענייא זיא
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 -ימע רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ רענייא זיא רע .גנוטייצ רעשיצולח רעשידרע

 ,טייצ.סגירק ןיא ענליוו ןופ לארשי-ץרא ןייק עיצַארג

 ןופ ןעוועג רע זיא 1941 רָאי ןיא ענליוו ןייק סיצַאנ יד ןעמוקעג ןענעז סע ןעוו
 ָאטעג ןרעסיוא ןטימ טקַאטנָאק ןשידרערעטנוא ןדנובעגנָא ןבָאה עכלעוו ,עטשרע *יד
 ןפױאו װ ָא ר ַא מ ַא ט ף ע ז ו י -- רעטָאט ַא ןופ טרָאּפסַאּפ ןשלַאפ ַא ףיוא

 ןופ ןריפסױרַא רע טגעלפ סעיצקַא יד ןופ טייצ ןיא .(אראמאט הרבח ןייז ןופ ןעמָאנ

 לָאמַא זיא'ס ואוו טרָאד ,עיפמוקאלאוו ןופ רעדלעוו יד ןיא םיצולח עזָאלנייש יד ָאטעג

 -סיימ ַא ןעוועג רע זיא ןקיסרעמ טימ ןעמַאזוצ .םרַאפ-הרשכה עשיצולח יד ןעוועג

 לָאמַא טימ .סרעמיאַארַאק ,סרעטָאט ,ןיטסירק סלַא ןטרָאּפסַאּפ עשלַאפ ןכַאמ וצ רעט

 עשיטילָאּפ טימ ןעמוקקירוצ ןוא ָאטעג ןופ ןרעוװ ןדנואוושרַאפ םעצולּפ רע טגעלפ

 -טייד טימ ךיוא יוװ ,ןטסישזַאטָאבַאס עשיצַאניטנַא עשיליוּפ טימ ןטקַאטנָאק ןוא ,סייג

 ,ןטסירעלטיהיטנַא עש

 -כיימש ןלופשינמייהעג ןקידנרעבױצַאב ַא טימ ןוא ,קידוועריר ,קיטומ קידנעטש

 גנוטכַא ,גנורעדנואווַאב רעפיט ַא טימ םיא וצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה עלַא .םינּפ ןקידנעל

 תועידי ןוא םיחילש ןקיש וצ ןרָאטַאיציניא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .עביל ןוא

 ןענַאטשעג רע זיא ָאטעג ןיא .עשרַאװ ןוא קָאטסילַאיב ,ענדָארג ןייק סָאטעג יד ןיא

 -ידרערעטנוא רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ,טעטימָאק-עיצַאנידרָאָאק ןשיצולח ןופ שארב

 רעדילגטימ ןוא ןרָאטַאיציניא יד ןופ רענייא ,גנוגעווַאב-תודחאתה-ןויצ-ילעוּפ רעש

 ַאקסדָארביזַאק עינָאיל ןופ ףליה רעד טימ .תירבע תירב ןופ ןוא ?ךאד; ןשיטסינויצ ןופ

 ןבָאה ייז ואוו קָאטסילַאיב ןייק םיצולח קיצנאווצ ןוא טכַא טריפעגסױרַא רע טָאה

 -כיוו ַא ןרָאװעג ךָאנרעד זיא סָאװ ,ץובק ַא ןוא רַאנימעס ןשיצולח ַא ןפַאשעג

 .קָאטסילַאיב ןיא גנוגעוװַאב-דנַאטשרעדיװ רעד ןופ ןרעק רעקיט

 -רַאּפ עשידיי ןופ רעייטשרָאפ ןופ גנוציז ַא ףיוא רע טָאה 1942 רָאי ביױהנָא ןיא

 ןויטקַא ןופ ןַאלּפ ַא טגיילעגרָאפ קָאטסילַאיב ןיא ןזיירק עכעלטפַאשלעזעג ןוא ןעייט

 ,דנַאטשרעדיװ

 -תורדתסה רעד ןופ ָארויב-טקַאטנָאק םוצ 1942 ץרעמ ןט-21 ןופ ווירב ןייז ןיא

 : ןבירשעג רע טָאה ,עווענעשז ןיא םידבועה

 רימ טפַאשרַאפ ,החּפשמ ןיימ טימ רעייז ךיז טמענרַאפ רעכלעוו ,7 ח ב ט ,

 םעד ןזָאלרַאפ בָאה'כ ןוא טרָא-ןיואוו ןיימ ןטיבעג ךיא בָאה טסעז וד יוװ .תוגאד ךס ַא

 יד ןופ בעל'כ ןוא קָאטסילַאיב ןיא תיראש טימ ןעמַאזוצ טציא ןיואוו ךיא ,(8 ןןואג

 .?עשרַאװ ןיא (9 ק ח צ י סָאװ תוסנרּפ עבלעז

 ןריטקַאדער ןפלָאהעג טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג רע זיא קָאטסילַאיב ןופ

 ,תועידי-ץולח, יד ןופ עבַאגסיוא עשידרערעטנוא יד

 - י ט ג ַא רעד ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא 1942 גנילירפ ןיא

 ,עקניל ןויצ ילעוּפ ,.ס.צ ןויצ ילעוּפ ,.ר.ּפּפ ,(10 ק ָא ל ב- ר עש יט סישַא פ

 -רָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ דוסי רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ריעצה רמושה ,רורד -

 .טכַאלש -- הבט (7
 .ענליוו -- ןואג (6
 .עשרַאוו ןופ דנַאטשרעדיוװ ןטנפָאװַאב ןופ שארב ןענַאטשעג ,ןַאמרעקוצ קחצי (9
 ןסיורג ןופ ביוהנָא זיב ,ץרוק טריטסיוקע טָאה קָאלב רעשיטסישַאפיטנַא רעד (10

 .1949 ילוי ןט-92 ןופ שוריג
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 גנולײטּפָא רעשירעטילימ רעד ןופ שארב .ןענַאטשטנַא רעטעּפש זיא סָאװ ,עיצַאזינַאג
 -יפ ,(ץולחה) םיובנענעט יכדרמ ,(ריעצה רמושה) ןַאלּפַאק ףסוי ןענַאטשעג ןענעז

 4 .(עקניל ןויצ ילעוּפ) טנעל שריה ,(.ס.צ ןויצ ילעופ) ןָאזלעש

 -ראוועל ךוא ןאראז אנכש טימ ןעמַאזוצ ןַאד טריטקַאדער םיובנענעט יכדרמ

 .קָאלב ןשיטסישַאפיטנַא ןופ ןַאגרָא ,"ףור, םעד יקסווָאט

 -נָא ענייז טימ עשרַאװ ןיא ץולחה ןופ גנוציז ַא ףיוא זיא 1942 ילוי ןטס28 םעד

 ןרָאװעג ןסָאלשַאב ,אביקע ,רורד ,ריעצה רמושה ,סְעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ענעסָאלשעג

 -- אוואיאב איצאזינאגרא אקסווָאדישז) עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד ןפַאש וצ

 יכדרמ ,ןַאמרעקוצ קחצי ןעוועג ןענעז בַאטש ןופ רעדילגטימ יד .(םחול ידוהי ןוגריא

 -עז טייז רעשירַא רעד ףיוא .(11 וואלסארב לאומש ןוא ןיקטעבול היבצ ,םיובנענעט

 -לרעּפ האל ,יקצינטָאלּפ עקמורפ ,ןַאמטלַא איסאט ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןַאד ןענ

 ,ווָאקַאינרעשט ןיא ןּפורג-ספמַאק ןַאד טריזינַאגרָא יכדרמ .רענליוו הירא ,ןייטש

 ןוא קָאטסילַאיב ןייק ןעמוקעגקירוצ םיובנענעט יכדרמ זיא 1942 רעבָאטקָא ןיא

 יד ןפַאשעג ןוא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ שארב ןטרָאד ךיז טלעטשעג

 -ייל רעד וצ 1942 לירּפַא ןט2 ןופ ווירב ַא ןיא .רענַאזיטרַאּפ יד טימ ןעגנודניברַאפ

  *יוויצ) "אנליוויצ אקלאוו, עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא רעשיליוּפ רעד ןופ גנוט

 -רעטנוא וצ טגַאזטנַא ךיז טָאה יז יו םעדכָאנ ,זיירק רעקָאטסילַאיב ןופ (ףמַאק רעל

 ;ןבירשעג רע טָאה ,קָאטסילַאיב ןיא דנַאטשרעדיװ ןשידיי םעד רעוועג טימ ןציטש

 -סױרַא ןופ טעטילַאוטנעװע יד זיא גָאט רעדעי .ןטרַאװ טינ ןענעק רימ; -- --

 ןריפ ןלָאז רימ ,טייצ יד זיא טציא טינ --- .ןָאט ףכית ןזומ רימ .הטיחש רעד וצ ןריפ

 - רָאפ יד וצ ,ךייא וצ ךיז ןדנעוו רימ ."ןעגנולדנַאהרעטנוא עשיטילָאּפ , זנוא ןשיווצ

 טרעדנוה ייווצ .קילבוּפער רעד ןופ רעגריב סלַא ןליוּפ ןעיירפ םעד ןופ סרעייטש

 ןופ ןימרעט ןגעוו ןרידיצעד טינ ןלעװ ןרעװלָאװער גנילדנעצ רָאּפ ַא ,ןטַאנַארג

 ,ָאטעג ןטייווצ ןופ גָאט ןטצעל ןטימ ןרידיצעד ןענעק ייז רעבָא .גנובעלפיוא סנלױּפ

 7 -- -- ."ןלױּפ ןיא ,סיורג ןייז טיול

 .ןעמוקַאב טשינ רע ֹטָאה רעוועג סָאד

 ןענופעג ןלייט ןענעז סע ןכלעוו ןופ ,ךוב-גָאט ַא רע טביירש קָאטסילַאיב ןיא

 .ןרָאװעג

 -עג רע זיא ,ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא ןפמַאק יד ןכָארבעגסיױא ןענעז סע ןעוו

 ןלַאפעג זיא רע ואוו ,דנַאטשפױא-ָאטעג ןטימ גנוריפנָא רעד ןופ ץיּפש ןיא ןענַאטש

 .(12 .ףמַאק ןיא

 טלעטש סע יו .טנַאקַאב יונעג טשינ זיא ןעמוקעגמוא יכדרמ זיא ױזַאיװ ןוא ואוו

 שטיװָאקשָאמ לאינד ןוא ווָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ ןבָאה ,רענטַאד ר"ד טסעפ

 ןופ טנעה יד ןיא טייהרעקידעבעל ןלַאפוצנײרַא טשינ ידכב ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב

 : ,ןשטייד יד

 -נוא יד ןַאלּפַאק ףסֹוי טימ ןבעגעגסיױרַא ,"ריעצה רמושה , -- לאומש וואלסארב ' (1

 .1941 רעבמעטּפעס ןט-8 םעד ךיז קידנקידייטרַאפ ,ןלַאפעג ."םרזה דגנ, גנוטייצ עשידרערעט

 1948 טסוגיוא ןט-18 םעד ןכָארבעגסיוא זיא ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא ףמַאק רעד (2

 -עז עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ בַאטש ןופ שארב .ןכָאװ 6 טרעיודעג טָאה ןוא
 עק היח ,(ןטסינומָאק) שטיװָאקשַאמ לאינד ,(רורד) םיובנענעט יכדרמ : ןענַאטשעג ןענ
 ןופ רבה ַַא ןוא (דנוּב) ןיטסוק ,(ןטסינָאיויװער) רעשיולפ ,(ריעצה רמושה) ןאמסארג

 ,ונויצה רעונה
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 -עגסיוא רע זיא ,דנַאטשפױא-ָאטעג ןופ גָאטרָאי ןטייווצ םוצ ,5 לירּפַא ןיא

 ןשיצַאנ ןטימ ףמַאק ןשידלעה ןרַאפ גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןופ ןרָאװעג טנכייצ

 .אנוש

 ןַאמרעדיינש הרמת ווָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ

 ( יקסװעיַאמ עדנאוו) ןאמרעדיינש הרמת

 עשרַאװ ןיא ןריובעג .ןליוו ןפיט ַא טימ ,ךיז ןיא ןסָאלשעגנייא ,ךיילב ,ליטש

 .רעטסעװש-ןקנַארק ַא ךַאֿפ ןופ .רורד-ריעצה ץולחה ןופ הרבח ,1917 רָאי ןיא

 -עט יכדרמ רבח ריא טימ ןעמַאזוצ עשרַאװ ןופ רעבירַא יז זיא טייצ-המחלמ ןיא

 ןעוועג זיא יז ואוו ,ענליוו ןיא זכרמ ןשיצולח ןיא ןטרָאד ןופ ןוא לעװָאק ןייק םיובנענ

 רורד ןופ ןירעלדניברַאפ יד ןעוועג זיא יז .גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא קיטעט

 -רַאעגסיוא יז טָאה ,םיצולח ןופ הילע יד ןכעלגעמרעד וצ ידכב .ןלױּפ ןוא עטיל ןיא

 ןײלַא ייז טָאה יז ןוא אסאריק ןוא ײכנַאש ןייק םיצולח רַאפ ןטרָאּפסַאּפ עשלַאפ טעב

 -סיוא ןשירַא ריא בילוצ ,יז זיא סיצַאנ יד ןעמוקעג ןענעז סע ןעוו .ןבירשעגרעטנוא

 סלַא ,ענליוו ןופ טייז רעשירַא רעד ףיוא ,ץולחה ןופ סולשַאב םעד ףיוא ןבילבעג ,ןעז

 קיטעט ןרָאװעג יז זיא רעטעּפש .י ק ס װ עי ַא מ  ַא ד נ ַא װ .נ .א ןיטסירק

 -אק אינאיל ןוא יקצינטאלּפ עקמורפ טימ ןעמַאזוצ ָאטעג וצ ָאטעג ןופ החילש סלַא

 העידי יד עשרַאװ ןייק טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא יז .יקסדארביז

 -סייוו ,עטיל ןופ סָאטעג יד טכוזַאב טָאה יז .רַאנָאּפ ןיא ןעגנודרָאמסיוא-ןדיי יד ןופ

 לָאמ קיצנַאװצ ךרע ןַא ןרָאפעג זיא ןוא קצול ,לעװָאק ,ןידנעב ,עניַארקוא ,דנַאלסור

 יז ןלױּפ ןופ ָאטעג ןדעי טנעקעג טָאה יז .קירוצ ןוא עשרַאװ ןייק קָאטסילַאיב ןופ

 -יא וצ ידכב ,סעיצקַא יד ךָאנ ןוא סעיצקַא יד תעשב סָאטעג יד ןיא ןעמוק טגעלפ

 -ספמַאק יד ןיא וויטקַא ןעוועג יז זיא עשרַאװ ןיא .עשרַאװ ןייק תועידי יד ןבעגרעב

 ,רורד ןופ ןּפורג

 רעד ןופ תוחילש ַא ייב עשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא יז זיִא 1943 רַאונַאי ןט18 .םעד

 6 .גנוגעוװַאב רעשידרערעטנוא
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 ןַאמטלַא עיסָאט

 יז טָאה טנרעלעג .קעװַאלצָאלװ ןיא 1918 טסוגױא ןטס24 םעד ןריובעג זיא יז

 ,ריעצה-רמושה ןיא ןײרַא יז טערט רָאי ףלע וצ .עיזַאנמיג רעשיאערבעה רעד ןיא

 .ןירעיצרעד ןוא הרבח ענעבעגעגרעביא ןַא טייצ רעד טימ טרעוו יז ואוו

 הגהנה) ב הגהנה רעד ןופ ןירעלדניברַאפ סלַא טמיטשַאב יז טרעוו המחלמ רעד ברע

 | .ריעצה רמושה ןופ (ןטייצ-סגירק יד ףיוא ענעעזעגסיוארָאפ

 יד ןײירַא ןענעז'ס ואוו ,ענליוו ןייק יז טמוק המחלמ רעד ןּופ ךורבסיוא ןטימ

 | .ןטעװָאס

 -עט יז זיא ָאד ןוא עשרַאו ןייק ןעמוק וצ ריא טגנילעג 1929 רָאי ףוס

 ןיא ןכוזַאב טכַאמ ןוא ץולחה זכרמ ןיא ,ריעצה-רמושה ןופ תישארה הגהנה ןיא קיט

 ןופ ךוובסיוא ןכָאנ ,1941 רָאי ןיא .ווָאנרַאט .,וָאכָאטסנעשט ,ץלעק ,םָאדַאר ,עקָארק

 זיא ענליוו ןיא .גנוגעװַאב רעד ןופ תוחילש יד ןופ יז זיא ,גירק ןשיטעוװָאס-שטייד

 -ידיי יד ןלעטשפוא טפלעה ןוא יקסדָארביזאק אינאיל טימ ןעוועג ןכָאװ עכעלטע יז

 יד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעג יז זיא עיזעלש ןייק קידנעייג .עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עש

 ןוא ייז ןופ ךיז ןעװעטַארוצסױרַא ןעגנולעג זיא ריא .ץענערג םייב רעטיה עשטייד

 -קירוצ ךיז יז טָאה ןטרָאד ןופ .יקרַאשז םרַאפ רעד זיב ווָאכָאטסנעשט ןופ ןפיולטנַא

 עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ ןעײטשטנַא ןטימ .עשרַאװ ןייק טרעקעג

 טרָאד ןופ .עשרַאװ ןופ טייז רעשירַא רעד ףיוא חכ-אב ריא סלַא טמיטשַאב יז טרעוו

 טייצ ןיא ןלױּפ ןיא עגַאל רעשידיי רעד ןגעוו ווירב טקישעגרעביא .ךיוא יז טָאה

 ןיא יז .ָאטעג ןלַארטנעצ ןיא טפמעקעג יז טָאה דנַאנשפיוא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ

 -ַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ רעקנוב ןיא 1943 יַאמ ןטס24 םעד ןעמוקעגמוא

 .הפרש ַא ןופ ךורבסיוא ןַא תעשב עגארּפ ןיא עיצ
 א

 .סקַארָאב קעדע 7 ןַאמטלַא עיסַאט

 יקסװָאקרָאב דרַאודע ,(וחילא) סקַארָאב קעדע

 -ַאק ןיא ןריובעג .רוחב רעטסנרע ןוא רעשיגרענע ,רעליטש ַא ןעוועג זיא רע

 .ןופ רבח ַא .עיזַאנמִיג רעשיאערבעה רעד ןיא טנרעלעג .1918 רעבמעטּפעס ןיא שיל

 .ריעצה רמושה
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 -עג 1940/1929 רעטניוו .ןילָאװ ןיא הרשכה ףיוא סױרַא רע זיא 1933 רָאי ןיא

 ,ענליוו ןיא .ענליוו ןייק םירבח ןריפרעבירַא םייב ןַאלּפַאק ףסוי טימ ןעמַאזוצ טעברַא

 רעד ןיא ריעצה רמושה ןופ רעייטשרָאפ רעד רע זיא ,עיצַאּפוקֶָא רעד ןופ טייצ ןיא

 ןופ טייז רעשירַא רעד ףיוא ןײגסױרַא טפָא טגעלפ רע .עיצַאנידרָאָאק רעשיצולח

 .רעוועג ןגירק ןפלעה ןוא ןטנעמוקָאד ןפַאש ,ענליוו

 ַאגעלעד רעטשרע רעד טימ עשרַאװ ןייק סױרַא רע זיא 1941 רעבמעצעד ןיא

 ענליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא ןַאד .רַאנָאּפ ןגעוו תועידי יד טכַארבעג ןוא עיצ

 .עיצַאזינַאגרָא רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ןוא

 ןגעו ןובשחו ןיד ַא רעביא טיג ןוא ענליוו ןייק רעדיו רע טמוק 1942 עדנע

 .קָאטסילַאיב ןייק קירוצ ךיז טרעק ןוא קָאטסילַאיב

 -נָא רע טָאה ,קָאטסילַאיב ןיא ןפמַאק עטשרע יד ייב ,1942 רַאורבעפ ןט5 םעד

 ןיק טריפעג ןוא טּפַאכעג ןרעו םיא טימ עּפורג יד .עּפורגספמַאק ַא טימ טריפעג

 -טנַא רע רעבָא ןפיולטנַא וצ ןפלעה טלָאװעג םיא ןעמ טָאה געוו ןפיוא .עקנילבערט

 .עּפורג ןייז ןופ לרוג םעד ןלייט ליוו רע לייוו .ךיז טגַאז

 -יא טָאה ,ןפױלטנַא וצ ןעגנולעג זיא סע ןעמעוװ ,הילדג ,םירבח יד ןופ רענייא

 : ןעוועג ןענעז רעטרעוװו עטצעל ענייז זַא ,ןבעגעגרעב

 ,?ןפמעק רעטייוו ןלָאז ייז זַא ,םירבח יד רעביא ביג;

 ,טנַאקַאבמוא לרוג רעקידרטייוו ןייז

 קיסרעמ יבצ

 זיא ,רוחב רעשיגרענע ןַא ,ץולח רענעבעגעגרעביא ,רעקידתועינצ ,רעליטש ַא

 -עג רע טָאה הרשכה ףיוא .ריעצה-ץולחה ןיא ןײרַא רע זיא רָאי ןצרעפ וצ .ןעוועג רע

 ןופ רבח סלַא ןבילקעגסיוא רע טרעוװ 1928 רָאי ןיא ,רעגערטרעסַאװ סלַא טעברַא

 .ריעצה ץולחה זכרמ

 רעשידרערעטנוא רעד ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ

 ןיא .ענליוו ןייק ןעמוקעג םָארטש ןשיצולח ןטימ .ןילָאװ ןיא גנוגעווַאב רעשיצולח

 קיסרעמ יבצ ןיטנע המלש
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 ןטימ ןריפנָא ןיא ןעמיובנענעט יכדרמ שיגרענע ןפלָאהעגטימ ָאטעג רענליוו ןופ טייצ
 ןעוועג ןוא קָאטסילַאיב ןייק םיצולח עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ רעבירַא רעטעּפש .ץולחה

 -ניברַאפ ןעוועג .גניגעוװַאב רעשידרערעטנוא ןוא רַאנימעס ,ץוביק ןיא וויטקַא טרָאד

 טָאה רע ,ץוביק םעד ןוא קָאטסילַאיב ןיא תודחאתה-ציּפײטרַאּפ רעד ןשיווצ רעלד
 ַא טכוזַאב .עיגָאלָאריטרַאמ רעשידיי רעד ןגעװ ןלַאירעטַאמ עשירָאטסיה טלמַאזעג

 .ענעבילבעגרעביא-ןבעל ןופ ןגָאז-תודע יד ןביירשרַאפ וצ ידכב ,רעטרע עייר עצנַאג
 .1943 רַאונַאי ןט-28 םעד קָאטסילַאיב ןיא סופיט ןופ ןברָאטשעג

 (שטיװעקנַאטס ןאי) ןיטנע המלש

 רעד ןופ ךינח ַא .קסניּפ יב ןישטיהארד ןיא 1916 ינוי ןיא ןריובעג זיא רע

 ןופ םירבח עטסוויטקַא יד ןופ רענייא ,קסניּפ ןיא ?תוברת; עיזַאנמיג רעשיאערבעה

 טימ ענליוו ןייק רע טמוק המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ .ינויצה רעונה רעקסניּפ

 רע זיא ָאטעג רענליוו ןיא .לארשי-ץרא ןייק ןייז וצ הלוע טענַאד ןופ גנונעפָאה רעד

 -ולח רעד ןיא רעטערטרַאפ ןייז ןעוועג זיא ןוא ינויצה רעונה ןופ שארב ןענַאטשעג

 דילגטימ סלַא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג רע זיא 1941 רָאי ףוס .,עיצַאנידרָאָאק רעשיצ

 ענייז ןופ ענייא תעשב .ָאטעג רענליוו ןופ עיצַאגעלעד-טנגוי רעטשרע רעד ןופ

 -ַאטס רעד ףיוא ָאּפַאטסעג רעד ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ רע זיא ,1942 לירּפַא תועיסנ

 .עיניקלַאמ עיצ
 יִש

 ווירב ןטצעל סמיובנענעמ יכדרמ ןופ

 -םיוּבנענעט יבדרמ ןופ ווירב ןטצעל ןופ ןגוצסיוא עקינייא ָאד גנערּב'כ
 ,רעירפ געט עקינייא טימ ,לארשי-ץרא ןייק רעטסעווש ןייז וצ ןבירשעג ,ווָארַאמַאט
 .(* טכַאלש ןיא ןלַאפעג זיא רע רעדייא

 .ריד וצ ווירב א ןביורשנָא טלָאװּרַאפ רימ ךיז טָאה טָא ןוא -- --
 ?ןביוהנָא ןעמ לָאז סָאװ ןופ

 -- =-.--/.ןעמַאט רעד ןופ ןןביוהנָא לעוו"ב
 עיצקַא רעד ןופ גָאט ןטנעצ ןפיוא עקנילבערט ןייק ןרָאפעגקעװַא ויא עמַאמ יד

 -- == -- {יוזַא סָאד זיא ןעוועג .עשרַאו ןיא

 .עמַאמ יד ןברָאטשעג זיא יוזַא -- -- --
 עיצקַא יד) טינ ןיײלַא קנעדעג ךיא ,סיוא טשינ טכַאמ'ס ?ןעוו ןסיוו ךיוא טסליוו

 ןעוועג זיא סָאד .1942 ולוי ןמ-29 םעד ,ךיו טכַאד ,ןביוהעגנָא ךיו טָאה עשרַאװ ןיא

 : .(גָאט ןטנעצ ןפיוא

 / .עטכישעג עגנַאל ַא | ע מט ע ט טימ רעטציא ןוא
 עטיל רעד ןיא "תוריח ,ןשיוװצ ןירעלדניברַאפ יד ןעוועג יז זיא ןטעיוװָאס יד רעטנוא

 -עג ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש .ןטנעמוקָאד ,לַאירעטַאמ ,ןצענערג .עניירקוא ןיא "רורד, ןוא

 טָאה ,טנעקעג רָאנ טָאה ןעמ ואוו -- אאסַאריק ןייק ,יוכנַאש ןייק (ןרָאפוצסיורַא טּפוטש
 -סיורַא זנוא ןוא תונידמ עקיזָאד יד ןופ סרעייטשרָאפ עשיטַאמָאלּפיד יד ןטָארטרַאפ עמעט
 סָאד רעבָא ,'ךַאפ, םעד ןיא רעטסיימ ַא ןרָאװעג זיא וז .ןטנעמוקָאד עקירעהעג ןבעגעג
 ןרָאװעג זיא יז .ןשטיוד יד ןופ ןעמוקנירַא ןטימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה עטסקיטכיוו
 רעד טימ ןטקַאטנָאק :עבַאגפיוא ריא -ןיירַא טשינ יז זיא ָאטעג ןיא .ַאקסװעיַאמ ַאדנַאװ
 -- -- -- הרצ ַא ןופ ןעיצסיורַא ,גרַאװנסע ןלעטשוצ ,עיצַאטרָאפניא ,טלעוו רעקידנסיורה

 -עגרעבירַא .טרעקעגמוא ךיז טָאה יז .עשרַאו ןייק ןרָאֿפעגקעװַא זיא וז -- -- --
 .קָאטסילַא'ב ןייק ערעזנוא ןשטנעמ ענעבילבעג ץנַאג יד טריטרָאּפסנַארט

 .(גָאט רָאּפ עדעי) עשרַאו ןשיווצ טקַאטנָאק רעד ןרָאװעג ןטורעגרעביא זיא'ס ןעוו
 רדסכ ןָא טלָאמעד ןופ ןוא סעיינ ַא רעביא טלעטשעגניוא םיא יז טָאה ,גנוגעווַאב רעד ןוא
 ,(עטיל ענעזעוועג) ענווָאק ,דנַאלטסע ןייק ןצענערג יד רעבירַא לָאּמ עכעלטע .ןטלַאהעגפיוא

 .1940 ,5 רעמונ ,27 ךנַאב ,רעטעלב-ָאוװיי ןופ גנוצעורעביא רעשידִיי רעד טיול (*
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 קָאטסילַאיב קריצַאב ,(קצול) עניארקוא ןייק ,(ןידנעב) ןוירַא ךייר ןיא ,דנַאלפורסיײוו
 קידעכעטש ,רעיומ) ןליוּפ ןיא ָאמעג ןדעװטעי טנעקעג טָאה יז .(ןלָאמ קיצנַאװצ םורַא)

 עלַא ןופ ,טניָאשוד ןופ עלַארטנעצ עתמא יד ןעוועג ויא יז .טַאר-ןדיי ןדעװמעי (טָארד

 טימ ,קילגמוא טימ טּפַאזעגנָא ךיז טָאה יז .עֿכעלטפַאשלעועג ,עשיטסינויצ ;סעוצקזינַאגרָא

 סעבַאגסווא טרעזנוא רַאּפ ןעמוקַאמ רימ ןג} לפ ןעמוקעגנָא זיא יז ןעו ;ןווח * ,םיונ

 ןוא קולגמוא ןופ .עידעּפָאלקיצנע /,עקידעבעל ַא .םישדח ףיוא ןלַאירעטַאמ וויכרַא ןרַאפ ןוא

 ףכות ןעמ זומ -- עיצקַא ןַא ואוו ןעוועג יא .םומנדינ ןשיליוּפ ןופ עיגַאלָארימרַאמ ןופ
 םיירג טנַאלּפ-ןַאבנזי יא ןפיוא .ןעיצסיורַא --- ןיײרַא רעגַאל ןיא טּפַאכעג מָאה ןעמ .ןרָאֿפ
 -- ןוהואוו ,סָאוו בילוצ ךיז ןסיוורעד --- ןענַאגַאװ ןופ לעטשנעמַאזוצ ןקיטּכעדרַאפ ַא ןעמ
 ןכוז רעדלעוו יד ןיא .טלעג ןריפקעווַא -- לטעטש ַא ןוא הפירש א .ןענערָאװ ,ןרָאפ ףכית
 .ץלַא ,רעוועג ןפיוק ,רענַאזיטרַאּפ

 סנ ַא ךרוד טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאו ,ןליוּפ ןעלקניוו ענעדישרַאפ ןופ םיטולּפ
 ,יֹורפ רעשיליוּפ רעכעלרעדנואוו ַא ןגעוו סעּפע סעדנעגעל ןלייצרעד ןגעלפ ,עשרַאװ ןייק
 :ןעלכייטשעצ ךיז רֶומ ןגעלפ סעגַארפ עכעלטע ךָאנ .ןדיי רַאפ שפנ רסומ ,ךיז .זיא סַאװ
 ,לטנַאמנגער םענירג ַא ןיא רעדָא לטנַאמ םעניורב ַא ןיא עמַאד ַא ןעוועג סָאד זיא לָאמעלַא
 טָאה-יז .טכוזעג יז טָאה ָאּפַאטשעג וד .ּפעצ עניורב-ןַאטשַאק ,,ךיש עכיוה ,ןַנָארטעג טָאה יז
 יירד ףיוא ךיז ןדיישעצ -- ךָאוװ ַא ןעמַאזוצ ןייז ןגעלפ רימ ,ןטנעמוקָאד ,ןסערדַא ןטובעג
 .שדוח ַא ףיוא ןרָאװעג םלענ -- גָאט ַא ףיוא ןרָאפ וצ ןעמוקעג ,םישדח

 ;ווזַא זיא
 ןוא ,העידי ַא ןעוועג זיא ןט-18 םעד .ץענערג יד -רעבירַא יז זיא שדוח ןבלעו םעד

 ּפ טסקעט םעד ןָאדנָאל ןייק ןקישרעביא טיײל-יקסרָאקיש יד ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד
 יי יד ןרידיװקיל ןגעוו רשי ןוא רעּפש ןרָאטסינימ-יצַאנ יִד ןופ ןרַאלוקריצ יד
 עיצקודָארּפ-סגנונעּפָאװַאב יד ןכָאװשּפָא ןופ זיירּפ ןרַאפ ןליפא

 עג ווא ןט-18 םעד .ץענערג יד רעבירַא יז זיא שדוח ןבלעז םעד
 וש ויא ָאטעג רעד .עשרַאו ןופ ךעלקנעדנָא לסיבַא ,לָאמעלַא יו
 .טלגנירעג

 ֹו וא ,העידי א

 טורַא ןעוועג ן

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה 1042 רַאונַאי ןט19 םעד .ָאטעג רעוװעשרַאו ן'יא ןיירַא זיא יז
 ינעמַאז ףיוא ץוביק רעזנוא ןופ ן קָאל ב רעד .ָאמעג ןופ גנוקידייטרַאפ ."עוצקא , עטייווצ יד
 ןעװעג זיא סע .ןסירעגפיוא םיא טָאה ןעמ .געט ייווצ טקידייטרַאפ ךיו טָאה סַאג הָאה
 -רָאג -- עטנַאקַאב סעדנַאו ןופ ןשעּפעד ןוא ווירב עלַא ףיוא .עשרַאו ןופ לטעלבגולפ ַא

 .ןלַאפעג זיא יז :םסע טסווה .ןגייווש ,טשינ
 רימ רעבַא .רוא טימ ןייז ךוא לעוו םורַא ןכָאװ .רעדָא געמ עכעלטע ןיא -- - ---

 רעזנוא ןגעוו ?ךיז ןעלגנַאר רעזנוא ןגעוו ןסיוו םעוו רע .ןברָאמשעג ריא טימ עלַא .ןענעז
 ןבעל רעזנוא ןגעוו ןסיוװ סעפע טעװ רעוו ?ןטעיװָאס יד רעטנוא ףמַאק ןשיאָארעה תמאב
 ןבָאה לָאמ ןיוא יוװו רעמ .ריא ןיא טבעלעג עלַא ןבָאה ריטמ ?טונק ןשיטפירעלטיה ןַרעטְנוא
 טסעוו וד ,זוירּפ ןדעי רַאפ בעל ,בעל - - ןלַאפרַאפ ץלַא ךָאד זיא יװ ייס, :ןטעבעג רומ

 | .ליפ ּיוַא ךָאד טסייו וד {ןלייצרַעד
 זנוא ךָאנ רוּפש ןייק וליּפַא טעוו סע .ָאטשינ זיא יז ןוא ;לָאמעלַא יו .ןכַאל טגעלפ יז

 == יי יט" ןףוילב שוב

 .רעטצעל רעד טַא
 ןבָאה -ימ .טנויוט ןעצ .עיצקַא עטשרע וד ןעוועג ,קָאטסילַאיב ןיא ,ָאד ויא לייוורעד

 ןיוש ןלָאז רימ ןעוו .ןשטנעמ ערעזנוא ןטיהרעד ןבָאה רימ סָאװ ,םינ רעמ .טריגַאער טינ
 רימ .דיי ןייא ןייק ןעוװעג טינ ןיוש ָאד טלָאװ ,ןטַאנַארג ערעזנוא ןפרַאװ ןעוועג רעטציא
 לסיב ַא יא רימ ףיוא ןקוק ןשטנעמ ערעונוא) .ןפרַאו ךָאנ ןלעוװ רימ .ןזייוװַאב ןלעוו
 קרַאטש וװ) ."לָאמ רעדנַא ןַא רשפא ,טשינ ךָאנ רשפא , : קידנטעב לסיבַא יא ,קידוועמעש

 (! ןבעל סָאד ןליוװ ןשטנעמ
 -- -- -- .ץלַא ויא סָאד טָא

 קרַאטש לָאז רימ ןעוו .ןריפסיורַא סָאד ןעיינַאב ןעמ ףרַאד ןגרָאמרעביא --- -- --
 ךיז רימ ןטלָאװ -- ןליוו ןגעק ,עדריוו ןיימ ןופ זיירּפ ןרַאפ ,םעד ןיא ןייג ןעװעג

 .ןעזעג ךָאנ
 -- -- -- טַאװעילּפַאנ .טשונ ףרַאד ןעמ .טשינ ליוו ךיא רעבָא

 .ךיא ןוא עדנַאװ ,עמַאמ ,עייה ןייא - ---- -=

 .קָאטסילַאיב ,1948 ,ילוי ףופ
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 עשיטילָאּפ עשידרערעטנוא יד 0

 אטעג רענליוו ןיא ןעייטרַאפ

 ןוא ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עשידרערעטנוא טרימרָאפעגסיוא ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא

 יד ןופ ןטימ ןיא ,ָאטעג ןופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא ןיוש ןענַאטשטנַא ןענעז ייז .ןּפורג

 ךוא ,ןטייקכעלגעמ עריא טול ,טָאה ,עּפורג עטריזינַאגרָא עדעי .סעיצקַא עקיטולב

 לַאפוצ םענופ קיגנעהּפָא ךיוא טּפָא ןוא -- ןעגנואיושנַא עשיאעדיא עריא ןופ טריפעג

 עּפורג עדעי -- ןבעל םייב ןבילבעגרעביא ןענעז םירבח עוויטקַא עריא ןופ ליפיוו

 -ףליהטסבלעז רעד ןיא ןה ,ָאטעג ןופ טעברַא-רוטלוק רעד ןיא ןה ,טקריוװעגטימ טָאה

 .גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ רעד ןיא ןה ןוא ,טייקיטעט

 יש

 ןיא ןּפורג עשיטילָאּפ יד ןופ ןעפעלבָארּפ יד ןוא טייקיטעט יד ןרעדליש ָאד ליוו'כ

 ללכב ןעגנוריּפורג עשיטסינויצ יד ןגעוו טנַאקַאב דימ ןענעז םיטרּפ ערעיונעג .ָאטעג

 ךעלנעזרעּפ ךיז בָאה'כ טייו יו ףיא ,טרפב ?תודחאתה-ןויצ-ילעוּפ , ןגעוו ןוא

 .ןטעברַא ערעייז ןיא טקילײטַאב

 .ןעגנוריּפורג ערעדנַא רַאפ ךיוא ןענַאטשעג טפָא ןענעז ןעמעלבָארּפ עשיטנעדיא

 רימ ןענעז ןעגנוגעוַאב ערעדנַא ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו םיטרּפ ענעבעגעגנָא יד

 ןוא ,אפוג ָאטעג ןיא רעדילגטימ ערעייז ןופ ןעגנולייצרעד ןופ זייוולייט טנַאקַאב

 .ָאטעג ןכָאנ ,םירבח ענעבילבעגרעביא-ןבעל ןופ ווירב ןופ זייוולייט

 ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס-שיטפסינויצ יד
 תודחאתה-ןויצ-ילעוּפ

 ַא ףיוא ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ רימ ךרוד ןענעז ,ָאטעג ןופ גָאט ןטירד ןפיוא

 ענעבילבעגרעביא עוויטקַא יד ,לסעג רענסיד ןופ ןינב ןבורח ַא ןיא גנוטַארַאב

 -קינייאעג ַא ןפַאש וצ גַאלשרָאפ ןטימ "תודחאתה, ןוא (ס"צ) "ןויצ-ילעוּפ , ןופ םירבח

 .ָאטעג ןיא עיצַאזינַאגרָא עשיחרערעטנוא עט

 ןסולשַאב עקידנגלָשפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןַאד ןענעז סע

 -ויצ עטקיניירַאפ עשידרערעטנוא עמַאזניימעג ַא ָאטעג ןיא ןפַאשעג טרעו סע -- 4

 ."תודחאתה-ןויצ-ילעוּפ עיצַאזְ;נַאגרָא עשיטסילַאיצָאס-שיטסינ

 ןוא "ןויצ ינמאנ; ,ןטסױוװיטקַא רָאנ ןרעהעג ןענעק עיצַאזינַאגרָא רעד וצ -- .2

 יז זַא ,יורטוצ רענײמעגלַא ןַא ָאד זיא סע עכלעוו וצ ,"הגלפמה ינמאנ;

 .םישזער ןדעי ץָארט עיצַאזינַאגרָא רעד יירטעג ןייז ןלעוװ ןוא ןענעק

 .ןילּפיצסיד-ייטרַאּפ עשידרערעטנוא .יד טעטכילפרַאפ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא -- 2

 ,ָאטעג ןיא טעברַא רעדעי ןופ ןיײגוצקעװַא רבח ַא ןעגניווצ ןעק ײטרַאּפ יד

 ײטרַאּפ רעד ןופ עיניל רעד טימ גנַאלקנייא ןיא טשינ ךיז טניפעג סָאװ
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 עשינכעט יד ןיא הליחתכל ןעמוקרָאפ ןגעלפ ײטרַאּפ רעד ןופ ןעגנוטַארַאב יד

 ןוא ,סוקרַאמ רעינעשזניא ןופ גנוטיל רעד רעטנוא ,טַאר-ןדיי ןופ ןטַאטשרַאװ

 .טקנוּפ ןשיניצידעמ-לוש ןופ לַאקָאל ןיא רעטעּפש

 טלעטשעג ךיז טָאה ײטרַאּפ יד סָאװ ,ןבַאגפױא עטשרע יד ןעוועג ןענעז סָאװ

 ?ןעגנוטַארַאב עטשרע עריא ףיוא

 עשיטסינויצ ערעדנַא ןוא טנגוי רעשיצולח רעד טימ טקַאטנָאק ןעגנע ןיא ןטעברַא

 ,ָאטעג ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ַא ןריפוצניירַא ידכב ,תוחוכ עכעלטפַאשלעזעג ןוא

 ;טומ םעד םוטנדיײ-ָאטעג סָאד ןרילרַאפ ןזָאל טשינ :ףליה עלַאיצָאס ןוא טעברַא-רוטלוק

 ַא ףיוא ןעגנונעפָאה ןוא גנומיטש רעשיטסינויצ ךרוד גנורעטנומרעד םיא ןעגנערב

 ןיא סָאטעג עקירעביא יד טימ טקַאטנָאק ןיא ןייטש ;לארשייץרא ןיא ןבעל ןעיירפ

 .ָאטעג וצ ָאטעג ןופ תועידי ןרעווילרעביא ןוא עטיל ןוא ןלױּפ

 וצ עבַאגפיוא עקידנעגנירד ַא ײטרַאּפ רעד רַאפ ןענַאטשעג זיא קיטייצכיילג

 ,טנגוי רעשיצולח רעד רַאפ ךיוא יװ ,םירבח עריא רַאפ "רעצעלּפ-סטעברַא, ןכוז

 .ןבעל ףיוא טכער ןָא טסייה סָאד ,"ןענייש-סטעברַא" ןָא ןבילבעג זיא עכלעוו

 ןוא ריפ עקידנגלָאפ ןופ ןענַאטשַאב זיא "תודחאתה-ןויצ-ילעוּפ , ןופ ויטקַא רעד

 ' :םירבח קיצנַאװצ

 -צעשזרָאװד קרַאמ ,(4 ןַאירוג ַאװַאס ,(3 רעברַאג ,(2 אלסערב ,(1 שטיװָאנָארַא .י

 -נישַארַאט בייל ,(8 ןַאמדייז ,(7 עזָאר-קינייו ילתפנ ,(6 ןַאמטנעמיד לארשי ,(5 יק

 ןנחלא ,(12 ןַאטיװעל לארשי ,11 םיובנענעט יכדרמ ,(10 לצרָאװנענעט ,(9 יקס

 ,(16 יקסווָאכוטעּפ לאלצב ,(15 סוקרַאמ רעינעשזניא ,(14 ןיקשַארומ לארשי ,(12 דיגמ

 (20 ץַאש ,(19 ןַאמפױק קחצי ,(18 קינשטַאבַאק קילעז ,(17 סוטַאניצניצ והיעשי

 .(24 םיובנייש עיסעּפ ,(23 םיובנייש לאיחי ,(22 לעטפעש בייל ,(12 ריּפַאש לארשי

 ןיא ןרָאװעג טכַארבעגפיונוצ ןענעז סע ןעוו ,ָאטעג ןופ הפוקת רעטצעל רעד ןיא

 -קַא רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ;ךעלטעטשיץניװָארּפ עקימורַא יד ןופ ןדיי יד ענליו

 ןופ ,שטיוורוג ,(25 ַאקַאוָאלַאיב-אשער רעגַאל-ףרָאט ןופ ןַאמרעב :עּפורג-ןטסיוויט

 .(28 יקשילַאכימ ןופ ,רעפייר בקעי ,(27 טנעמשָא ןופ ,ץנימ ,(26 לאס

 ןעמוקעגמוא ןענעז תודחאתה-ןויצ-ילעוּפ ןופ םירבח עקידנריפנָא עייר עצנַאג ַא

 ,תודחאתה) לעמעצ והימרי :ָאטעג בױהנָא ןיא ןוא הפוקתדָאטעג ברע רעד ןיא ךָאנ

 ויטקַא ,תודחאתה) יקסוועיָאווכ ןימינב רעטסיגַאמ ,(ענליוו ןיא תוברת ןופ רעטייל

 תוטיחש יד ייב ןעמוקעגמוא עדייב -- ("רזרדו ץרא? דנַאברַאפ ןשימעדַאקַא-ס"צ ןיא

 ס"צ ןויצ-ילעוּפ ןופ רעוט רעוויטקַא) קושטנַארַאב רעטסיגַאמ ;1942 ץווָאנָארָאװ ןופ

 -ילעוּפ) ווָאלעַארס ;(סענוּפַאכ יד ךרוד 1941 ילוי ןט16 םעד ןעמוקעגמוא ,ענליוו ןיא

 ;(1941 טַאר-"ןדיי ןטשרע ןופ עיצַאדיװקיל ןופ גָאט ןיא ןעמוקעגמוא ,ס"צ-ןויצ

 ;(1942 ,וָאניהלָאד לטעטש ןיא ןעמוקעגמוא ,תודחאתה) שטיווָאניבַאר לאומש ר"ד

 ילצוּפ) דייז ,תודחאתה) רָאטַאשרעג רעטסיגַאמ ,(תודחאתה) שטיוועלעשוק לדוי ר"ד

 ילעוּפ) סיורטש .ח ,(ווָאכָארָאב רעב ןופ רבח ןוא דייז רעדנַאסקעלַא ןופ ןיזוק ,ס"צ-ןויצ

 -לוש ןופ רעטייל) ששטיווערוג לארשי ,(לעוּפה - ס"צ-ןויצ ילעוּפ) ןיקנימ ,(ס"צ-ןויצ

 .1941 רָאי ןיא ןעמוקעגמוא עלַא -- (טלוק
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 -כָאנ ןוא ,ןַאמדייז ןוא סוטַאניצניצ רעטסיגַאמ ,ןשטיװָאנָארַא .י ןופ ם'קמוא ןכָאנ

 ,טעברַא-דלַאװ וצ ָאטעג רענליוו ןופ קעװַא זיא עזָאר-קיניײו ילתפנ יװ םעד

 עםיובנענעט יכדרמ : ןופ יײטרַאּפ רעד ןופ גנוטיל יד ןענַאטשַאב זיא

 ,ןַאירוג ַאװַאס ,ןַאמטנעמיד לארשי ,סוקרַאמ רעינעשזניא ,דיגמ ןנחלא ,וַארַאמַאט

 רעד ןופ גנורעטיירברַאפ רעד טימ .רימ ןופ ןוא םיובנייש עיסעּפ ,םיובנייש לאיחי

 . ,ָאלסערב ןוא לעטפעש בייל ;קינשטַאבַאק קילעז גנוטייל רעד ןיא ןײרַא ןענעז טעברַא

 -ורעג-ױזַא רעד טימ טקַאטנָאק ןקידנעטש ןיא ןענַאטשעג זיא ."וויטקַא; רעד

 -ןויצ ילעוּפ ,תודחאתה :ןופ םירבח ענעזעוועג עקירעביא יד) ?עירעפירעּפ , רענעפ

 ּרעקידנעטש ַא ןיא .(לארשי-ץרא ןקיד:טעבדַא ןרַאפ עגיל ןוא דבועה ,לעוּפה ,ס"צ

 השמ סרערעל יד תודחאתה-ויצ-ילעוּפ טימ ןענַאטשעג ןענעז טעברַאטימ רעגנע

 30 לעסוב הילדג ןוא (29 יקצילָא

 ײטרַאּפ רעד ןופ גנואינַאב יד ןייז לָאז יװ עגַארפ יד טלעטשעג ךיילג ךיז טָאה'ס
 : ,יײצילָאּפ-ָאטעג רעד וצ ןוא טַאר-ןדיי םוצ

 ע װ י ט ַא ג ע נ ַא ןעמונעגנָא ײטרַאּפ יד טָאה סעיצוטיטסניא עדייב יד וצ

 -וצסיוא ןייז ןעגנואווצעג ןליוו רעייז ןגעק ןלעװ ייז זַא ,קידנעעזסיוארָאפ ,גנואיצַאב

 רעטעּפש ןעמוקעג זיא'ס ןעו .טכַאמ רעשטַײד רעד ןופ ןעגנונעדרָארַאפ יד ןריפ
 ײטרַאּפ יד טָאה ,טַאר-ןדיי ןיא ןײרַא לָאז סוקרַאמ רעינעשזניא זַא ,גַאלשרָאפ רעד

 ,ןסָאלשַאב ךיוא טָאה ײטרַאּפ יד .ןעמעננָא טינ ןטסָאּפ םעד לָאז רע זַא ,ןסָאלשַאב

 ,יצילָאּפ-ָאטעג רעד ןיא ןײרַא טינ ןטערט םירבח עריא זַא

 ןעגנע ןַא וצ ןעגנערברעד וצ עבַאגפיוא ריא רַאפ ןטלַאהעג טָאה ײטרַאּפ יד

 יז טָאה הליהתכל .ָאטעג ןיא ןעגנוריּפורג עשיטסינויצ עלַא ןופ טעברַאנעמַאזוצ

 -- יקצעשזרָאװד .מ ,סוטַאניצניצ .י) לארשי-ץרא ןקידנטעברַא ןופ טעטימָאק ַא ןפַאשעג

 ,(ריעצה רמושה -- דעיבעל עיזדנַא ;רורד --- םיובנענעט יכדרמ ;תודחאתה-ןויצ ילעוּפ

 רעטעּפש ןוא עיצַאנידרָאָאק רעשיצולח רעצנַאג רעד טימ טעברַאנעמַאזוצ עגנע ןַא ןַאד

 רעכלעוו ,"ךַאד, ןשיטסינֹויצ םעד ןפַאש וצ עוויטַאיציניא רעד טימ סױרַא יז זיא

 ןוא ןלערוטלוק ,ןשיטילָאּפ ןפיוא =ייקיטעט עשיטסינויצ עצנַאג יד טרינידרָאָאק טָאה

 ' ,טיבעג ןלַאיצָאס

 טעברַא רעלערוטלוק רעד ןיא טּפַארק-ביירט עקיטכיוו ַא ןעוועג זיא ײטרַאּפ יד

 הרבח ,תירבע-תירב םעד ןריפ ןוא ןפַאש ןיא טעטסיילעגטימ קידנטײדַאב .ָאטעג ןופ
 ךיז ןבָאה םירבח עריא .רָאכ ןשיאערבעה ןוא רעטַאעט ןשיאערבעה ,תירבע תיעדמ

 -עברַא ,דנַאברַאפ-רערעל ,ןיײארַאפ-ןטַארעטיל ןופ ןטעברַא יד ןיא טקילײטַאב וויטקַא

 ,בולק-טנגוי ןוא עירָאטידיוא-רעט

 ןעמונרַאפ ןבָאה םַארגָארּפילש ןופ עגַארפ יד ןוא ָאטעג ןיא ןזעוו-לוש סָאד

 טָאה עכלעוו ,תודחאתה-ןויצ ילעופ ןופ ןעגנוטַארַאב יד ןיא עלָאר עקיטכיוו ַא רעייז

 לארשייץרא ןופ עלָאר רעד רַאפ ?ףמַאק-רוטלוק, םענעפורעג ױזַא ןטלמ טריפעגנָא

 יד טָאה חטש ןקיזָאד םעד ףיוא .ןזעוו-לוש-ָאטעג ןיא טנעמָאמ-סגנואיצרעד סלַא

 סרעוט-רוטלוק ןוא סרערעל עקידנבערטש-ןויצ עלַא טרירטנעצנָאק ךיז םורַא ײטרַאּפ

 א ל : .ָאטעג ןופ
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 ןופ םרָאפ ןיא טעברַא-רוטלוק עכעלרעניא ןַא טריפעג ךיוא טָאה ײטרַאּפ יד
 ,רענערב םייח ,ווָאכָארָאב רעב ,ןָאדרָאג .ד .א ,ןיקריס ןמחנ ןופ ןורכז םוצ ,תוחיש
 -עלבָארּפ טעמדיוועג תוחיש ;גָאט-תורדתסה :לצרעה רָאדָאעט ר"ד ,רָאדלעּפמורט ףסוי
 ןענעז עכלעוו ,םירבח ךָאנ ןעגנוציז-קנעדעג :ןבעל ןקידהמחלמ-ךָאנ ןשידיי ןופ ןעמ
 : ,ןדנואוושרַאפ

 -ןויצ ילעוּפ טָאה טעברַא רעלַאיצָאס רעד ןיא ןוא רעגנוה ןגעק ףמַאק ןיא
 -ַאב ןעוועג ןוא טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןכרוד ןעמונעגלייטנָא תודחאתה
 .םוידיזערּפ ןייז ןיא טקילײט

 יש

 ןוא ןַאמרעדיײנש הרמת ,ןזח ַאלעב ,יקסדָארביזַאק ַאינָאיל ,יקצינטַאלּפ עקמורפ

 תודחאתה-ןויצ ילעוּפ ןופ טעטימָאק ןטימ ןעגנוציז ןטלַאהּפָא ןגעלפ םיובנענעט יכדרמ

 ןוא ,ָאטעג וצ ָאטעג ןופ תוחילש ערעיײז ןופ ןעמוק ןגעלפ ייז ןעוו ,לָאמ סעדעי

 ןעמוקַאב ךיוא ןוא ןלױוּפ ןופ סָאטעג .יד ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןסורג ןבעגרעביא

 .ָאטעג ןיא בצמ ןשידיי ןגעוו ןוא טעברַא רעשידרערעטנוא ןגעװ סעיצַאמרָאפניא

 סקַארָאב קעדע ,ןַאמטלַא עיסָאט טימ ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענעז ןעגנוציז עכעלנע .

 יד .ינויצה רעונה ןופ ןיטנע המלש ןוא ריעצה רמושה ןופ ןַאמסָארג עקהיח ןוא

 סלַא .סָאכעג יד טימ טקַאטנָאק ןכעלטפירש ַא ןיא ךיוא ןענַאטשעג זיא ײטרַאּפ

 ןופ ןעמענ יד ףיוא) עשרַאװ ןייק ווירב ןקיש ךיא געלפ ײטרַאּפ רעד ןופ רערירטנעצנָאק

 -ַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ וצ ךיוא רעטעּפש ןוא -- קעיַארג ,קע ןתנ ר"ד ,יקסנודַאר

 ,(לעקניפרָאג ר"ד) ענוװָאק ,(קינלעמכ) קָאטסילַאיב ,(ָאקלעב ר"ד) ענדָארג ,(וָאר

 עטסרעמ יד .טנגעגמוא רענליוו ןופ ןרעגַאל ןוא סָאטעג ערעדנַא ןוא (קָאטָאק) עדיל

 סע .לַאווָאק ילתפנ רעדָא יקסווָאיַאּפַאמ קרַאמ ןביירשרעטנוא ךיא געלפ ווירב לייט

 ןופ .ןַאירוג ַאװַאס ןוא דיגמ ןנחלא סָאטעג ערעדנַא טימ ןעגנודניברַאפ ךיוא ןפַאש

 יד ןגעוו טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה ווָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ ןופ ווירב ןטצעל

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ גנוטכינרַאפ ןוא ןפמַאק

 יש

 סָאװ ,ָאטעג ןיא גנוגעוװַאב-סדנַאטשרעדיװ עטנּפָאװַאב יד ןענַאטשטנַא זיא'ס ןעוו

 -ַאק ערעדנוזַאב ןיא םיטרּפ עז) ןעמָארטש ייווצ ןיא טלייטעצ הליחתכל ןעוועג זיא

 ערעייז ןופ קיגנעהּפָא ןענעז תודחאתה ןויצ ילעוּפ ןופ םירבח יד ןוא ,(ןעלטיּפ

 רעוו ןטערטעגניירַא ףמַאק ןופ ןבַאגפיוא ןוא ןוויטקעּפסרעּפ יד ףיוא ןעגנואיושנָא

 ןענַאטשעג זיא'ס רעכלעוו ןוכ שארב ,עּפורג-ספמַאק רעד ןיא רעװ ןוא .א.פ.פ ןיא

 עיצַאקיפינוא רעד וצ טפַארקבײרט ַא ןעוועג ײטרַאּפ יד זיא -- םיובנייש לאיחי

 ,גנוגעװַאב סדנַאטשרעדיװ רעד ןופ

 ןַאד זיא תודחאתה ןויצ ילעוּפ ןופ ןעגנוציז עשיטַאמַארד יד ןופ ענייא ףיוא

 -סדנַאטשרעדיװ רעד ןופ עגַא ופ רעד ןיא סולשַאב רעקידנגלָאפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 :גנוגעװַאב

 םַאנסיוא ןָא םירבח עריא עלַא טפור תודחאתה-ןויצ ילעוּפ ײטרַאּפ יד -- 1

 "יו ןוא -ספמַאק רעד ןיא ןעמענוצלײטנָא ויטקַא ייז טעטכילפרַאפ ןוא

 : .ָאטעג ןיא גנוגעװַאב-סדנַאטשרעד
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 עקידנריטסיזקע ערעדנוזַאב יד ןיא תודחאתה-ןויצ ילעוּפ ןופ םירבח יד -- .2
 ןיא העּפשה רעייז ןביאוצסיוא ןפורעג ןרעוו סעיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ

 ןייא ןיא ןּפורג-ספמַאק ערעדנוזַאב עלַא ןסיגנעמַאזוצ ןופ גנוטכיר רעד
 ,עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעטקינייארַאפ

 -רַאּפ רעד ןיא עיצַאקיפינוא רעד וצ טקריוועגטימ ךס ַא טָאה םיובנייש לאיחי

 רענייא ןעוועג ךיגמ ןנחלא זיא םיובנייש לאיחי ןופ טיוט ןכָאנ .גנוגעוװַאב רענַאזיט

 ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ןוא עּפורגספמַאק סלאיחי ןופ םירבח עטסוויטקַא יד ןופ

 ."המקנק ןופ גנולײטּפָא-ריּפשסיױא רעד ןופ רעטייל סלַא דלַאװ

 -סױרַא יד ןבָאה דנַאלשטייד ןוא דנַאלטסע ןופ ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא

 -טימ ;ןעגנודניברַאפ ערעייז ןטלַאהעגנָא תודחאתה-ןויצ ילעוּפ ןופ םירבח עטריפעג

 -ןוא ןַא ןפַאשעג ,ןרעגַאל עשינָאטסע יד ןיא ןּפורג עשינַאזיטרַאּפ ןדנירג ןפלָאהעג

 ייב ףָאהטוטש רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא תיטסילַאיצוס תינויצ תירב ןשידרערעט

 ,קיצנַאד

 רילגטימ רענעזעװעג -- שטיװַאנַארַא י (

 :לטיּפאק עז) .ענליוו ןיא טעטימָאק-תודחאתה ןופ

 ."ןענייש עזָאר יד ןופ געט יד ןיא;

 ילָצוּפ ןופ רבח רענעזעװעג - -ַאלסערב (2

 ןופ רבח .ענלִיװ ןיא טעטימָאק (ס"צ) ןויצ

 -ַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא טריפעגסיורַא .פייאפ

 .1944 רָאי ןיא ןעמוקעגמוא .דנַאלטסע ןייק ןרעג

 ויטקַא ,(ס"צ) ןויצ ילעוּפ - - רעברַאג (3

 -עגמוא .דנַאלטסע ןייק טריפעגסיורַא ,א"פפ ןיא

 -רעמטואַאד ןופ טרָאּפסנַארט-ןעקנארק ןיא ןעמוק

 .1945 רָאי ןיא ןעזלעב-ןעגרעב ןייק ןעג

 קיטעט ,וָאטסָאר ןופ - - ןאירוג אװַאס 4

 ָאטעג ןיא .גנוגעוואב-טנגוי רעשיצולח רעד ןיא

 רעניא ."ךַאד, ןופ דילגטימ םישדח עקינייא

 ןעזעג טָאה סָאװ ,ןרידַאגירב עטסטבילַאב יד ןופ

 עכעלטפַאשלעזעג ַא טעברַא-רידַאגירב ןייז ןיא

 רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרַא יד ןופ רענייא .תוחילש

 רעד ךָאנ קָאלבפ"קה ןיא עּפורג-רענאזיטרַאּפ

 ןיא ןעמוקעגמוא .ָאטעג רענליװ ןופ עיצַאדיװקיל

 .1944 רָאי ןיא פ"קה

 "װָאק ,ײטרַאּפ ס"צ -- ןאמטנעמיד לארשי 6

 :לטיּפאק עז .רעלעטשטפירש ןוא רערעל .ענ

 ."סרעוט-רוטלוק ענעמוקעגמוא ןופ ןטלַאטשעג,

 .טימ רענעזעװעג -- עזָאר'קינײװ ילתפנ (

 -ליװ ןיא טעטימָאק (ס"צ) ןויצ ילעוּפ ןופ דילג

 ןוא טסיאיײסע ,רעלעטשטפירש רעטנַאקַאב .ענ

 .רערעל רעקירָאיגנַאל .רעקיטירק-רוטַארעטיל

 ץנעמוקעגמוא ןופ ןטלַאטשעג, לטיּפַאק עז

 ."סרעוט-רוטלוק

 ילעוּפ ןופ רבח רעװיטקַא -- ןאמזײז (8

 ענליװ ןײק ןעמוקעג .ןליוּפ ןיא (ס"צ) ןויצ

 ןעגנולעג זיא םיא .גנוגעװַאב-םיטילּפ רעד טימ

 ןדניבוצנָא ,ָאטעג ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש
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 רֶע ,םלָאהקָאטש טימ ןטקַאטנָאק עשידרערעטנוא

 סיורא ןענעז סָאװ ,עטשרע יד ןופ ןעװעג זיא

 ,ָאטעג ןיא טעברַא רעלַאיצַאס ןופ ןַאלּפ א טימ

 ןעמוקעגמוא .רעזייה-ייט ןוא ןכיק-סקלָאפ ןופ

 ,1941 רוּפכ-םוי ןיא

 -יפנָא רענעזעװעג - - יקסנישַארַאט בײל (9

 ,א"פפ ןופ רבח; ענליװ ןיא "ץולחה, ןופ רער

 רע ואװ ,ןרעגאל עשינָאטסע יד ןיא טריטרָאּפעד

 . טּפַאשטיירַאבףליה ךס ַא ןויװשגסױרַא טָאו
 ןעמוקעגמוא ךעלנײשרַאװ .םירבח ענייז רַאּכ

 -עיצַארטנעצנָאק ןשטייד א ןיא 1945 רָאי ןיא

 .רעגאל

 ןויצ ילעוכ ןופ רבח א -- לצרַאװנעעט (0

 .טנַאקַאבמוא זיא לרוג ןייז .ןליוּפ ןיא (ס"צ)

 ףמַאק ןיא ןלַאפעג -- םיובנענעט יכדרמ (1

 ,לטיּפַאק רעדנוזאב עז .ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןופ

 .ענליװ ,תודחאתה -- ןַאטיװעל לארשי 2

 -עגמוא .ירוי רעטסיגַאמ .רערעל רעשיאערבעה

 ,1944 רָאי ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןעמוק

 ילעוּפ רעקָאטסילַאיב ןופ -- דיגמ ןנחלא 3

 ךרוד טריטסערַא 1940 רָאי ןיא .טנגוי (ס"צ) ןויצ

 -שיטסינויצ רעשידרערעטנוא רַאפ ןטעיװָאס יד

 רעד ןופ בַאטש ןופ ךייגטימ .טעברַא רעש

 -טפַאשלעזעג ןיא וװיטקַא ."לאיחי עּפורג-ספמַאק,

 ןיא ויטקַא .ָאטעג ןיא טעטימָאק-ספליה ןכעל

 "ניא סלַא ָאטעג ןופ טעברַא-רענַאזיטרַאּפ רעד

 ַא ןופ רידנַאמָאק ןוא ןסיש ןופ רַאטקורטס

 .עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק סלאיחי ןיא ןָאילַאטַאב)

 עּפורג-ריּפשסיוא רעד ןופ רעריפנָא :דלַאװ ןיא

 ,ןעגנודניברַאפ-ןָאפעלעט ןסירעגפיוא ,"המקנ,
 -רעטנוא ,עיצינומַא ןוא טרָאּפסנַארט ןופ ןענַאב

 -ףָארטש רעד טימ טריפעגנַא ,ןקירב ןדנוצעג

 1944 יַאֵמ ןיא .יצנאינאועינ ןיא עיצידעּפסקע
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 עעסָאש ןפיוא ףמאק-ןענַאזיטרַאּפ א טריפעגנָא

 .ןעװעג הלוע .ענדָארג-ענליװ

 "תה ןופ דילגטימ -- ןיקשַארומ לארשי 4

 ןופ ריכזמ רענעזעװעג ןוא טעטימָאק-תודחא

 רָאי ןיא ָאטעג ןופ סױרַא .ענליװ ןיא "הינודרוג,

 .1944 רָאי ןיא ָאטעג ןרעסיוא ןעמוקעגמוא .3

 רבח רעויטקא -- סוקרַאמ רעינעשזניא 59

 -ָארטַאּפ ןופ דילגטימ ,ןליוּפ ןיא תודחאתה ןופ

 -עג .שזדָאל ןיא "װָאכָארַָאב, ץוביק ןופ טַאנ

 ןיא םָארטש:םיטילּפ ןטימ ענליװו ןייק ןעמוק

 ןטַאטשרַאװ ןופ רעטייל ָאטעג ןיא .1929 רָאי

 -נָאק ןיא ןעמוקעגמוא .ָאטײג ןופ רעטכיר-ןרע

 זַא ,ןעגנאלק .דנַאלטסע ןיא רעגַאל-עיצארטנעצ

 עגיר ןייק רעקנַארק סלא טריפעגסיורַא זיא רע

 .1944 רָאי ןיא

 ןופ דילגטימ --- יקסוװָאכוטעּפ לאלצב (6

 עה .ענליו ןיא טעטימָאק-דבועה ןוא תודחאתה

 ינָאק יד ןיא ןעמוקעגמוא .רערעל רעשיאערב

 .ןרעגאל-עיצַארטנעצ

 "קא - - סוטאניצניצ והיעשי רעטסל3ַאמ (7

 ןופ ןוא ,ןליוּפ ןיא תודחאתה ןופ רבח רעװיט

 "רורדו ץראא דנַאברַאפ ןשימעדַאקַא - שיטסינויצ
 ןופ טייצ ןיא ָאטעג ןופ ןדנואוושרַאפ .ענליװ ןיא

 .1941 רָאי ןיא "ןענייש עלעג, ןופ עיצקַא רעד
 ןייק טריפעגסיורַא זיא רע זא ןעגנאלק ןעװעג

 -עג זיא רע זַא ,ןעגנַאלק ערעדנַא ןוא ,רַאנָאּפ
 ןופ ןריּפַאּפ טימ ָאּפַאטסעג ןופ ןרָאװעג טּפַאכ

 .רעמיאַארַאק א

 על רעשיאערבעה -- קינשטַאבַאק קילעז (8

 -תוברת רעוװיטקַא .ריעצה רמושה ןופ ךינח .רער

 יד ןיא רערעל .ץניװָארּפ ןוא ענליו ןיא רעוט

 תירב ןיא ,בולק-טנגוי ןיא ויטקַא .ןלושדָאטעג

 ,גנוגעװַאב רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא ןוא תירבע

 -עיצַארטנעצנָאק ןיא ,1945 רָאי ןיא ןעמוקעגמוא

 .דנאלשטייד + ,ןעגרעמטואַאד רעגַאל!

 ,א"פפ ןופ דילגטימ - - ןאמפיוק קחצי (9

 יַאגרָא ןפלָאהעגטימ .דנַאלטסע ןייק טריטרַאּפעד

 "טנא .דנַאלטסע ןיא ןּפורג -רענַאזיטרַאּפ ןריזינ

 ינָאק ןופ ןַאמ ןצרעפ ןופ עּפורג ַא טימ ןפָאל

 טבעל .דנַאלטסע ןיא אדערע רעגַאל-עיצַארטנעצ

 .עילַאטיא ןיא קיטעט זיא ןוא

 -מוא .ענליװ (ס"צ) ןויצ ילעוּפ -- ץַאש 0

 .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא ןעמוקעג

 ןופ רבח רעװיטקַא -- ריפאש לארשי 1

 .ןעמוקעגמוא .ענליװ ןיא (ס"צ) ןויצ ילעוּפ

 ןופ רבח רעװיטקַא -- לעטפעש בײל 2

 רעציזרָאפ רענעזעװעג ןוא (ס"צ) ןויצ ילעוּפ

 רעוװויטקַא ָאטעג ןיא .ענליװ ןיא דבועה ןופ

 ןופ רָאטקערידעציװ .רעוט-לוש ןוא -רוטלוק

 טעטימָאק ןופ דילגטימ .ןסרוק עלַאיזַאנמיג יד

 עשירָאטסיה ןופ רעלמַאז .דנאבראפ-רערעל ןופ

 טבעל .,דנַאלטסע ןייק טריטרַאּפעד .ןלַאירעטַאמ

 י"א ןייק ןעװעג הלוע זיא ןוא

 ןטשרע םעד ןלַאפעג -- םיובנײש לאיחי (3

 -ארטס ןופ ןדַאקיראב יד ףיוא 1943 רעבמעטּפעס

 ן.לטיּפַאק רעדנוזַאב עז םיטרּפ ,12 סאג-ןוש

 ןופ הרבח עװיטקא -  םיובניש עיסעפ 44

 ןיא גנוגעװַאב רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ ןוא רורד

 ןיא קיטעט זיא ןוא טבעל .דלַאװ ןיא ןוא ָאטעג

 .עילַאטיא

 -ענעג ,רערעל רעשיאערבעה -- ןַאמרעב (5

 ןופ רבח ,ענליוו ןיא תוברת ןופ ראטערקעס-לאר

 -לוק רעד טימ טריפעגנָא ָאטעג ןיא ,תודחאתה

 עדַאגירב - טרָאפסנארט רעד ןופ טעברא-רוט

 םיא ןעזעג ,דנַאלטסע ןייק טריטרָאּפעד ;"םידלי,

 .ףָאהטוטש ןיא ,1944 רוּפכ םוי ,לָאמ ןטצעל םעד

 ילָצוּפ ןופ רעוט רעװיטקַא -- שטיװרוג 66

 ,ץניװָארּפ רענליװ ןיא דבועה ןוא (ס"צ) ןויצ

 -גיװָארּפ ןופ עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא טריזינַאגרָא

 -װָאק עיצקא רעד ייב ןעמוקעגמוא .םירוחב רעצ

 ,1943 לירּפַא ןט5 םעד רַאנָאּפ-ענ

 ןופ הבח ,רערעל רעשיאערבעה - -ץנימ 7

 *מוא זיא לרוג ןייז ,א"פפ ןיא וויטקא ,תודחאהה

 ,טנאקאבמוא

 ,רערעל רעשיאערבעה -- רעפייר בקעי (8

 ,דנַאלטסע ןייק טריטרָאּפעד ,תודחאתה ןופ רבח

 -ןעקנַארק א טימ 1945 לירּפַא ןיא טריפעגסיורַא

 -טױַאד רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןופ טרָאּפסנַארט

 .ןעזלעב-ןעגרעב ןייק ןעגרעמ

 ןזעװ:לוש ןופ רעדנירג -- יקצילַא השמ 9

 -עגמוא ןופ ןטלַאטשעג ,, לטיּפַאק עז ,ָאטעג ןיא

 ."רעוט-רוטלוק ענעמוק

 ןקידנטעברַא ןופ רבח -- לעסוב והילדג (0

 -סקלָאפ - תוברת רעד ןופ רעטייל ,לארשי-ץרא

 ,ןײטשּפע ר"ד ןופ ןעמָאנ ןפיוא ענליוװ ןיא לוש

 ,ָאטעג ןיא 2 רעמונ לוש-סקלָאּפ ןופ רעטייל

 "טסע ןייק טריטרָאּפעד .רעוט-רוטלוק רעװיטקַא

 ,דנַאל
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 א :

 (טייהָיירּפ) ריעצה ץולחה - רורד

 ןופ םיצולח ענעזעוועג ןוא רֹורד ןופ עּפורג ערעסערג ַא ןזעוועג זיא ָאטעג ןיא
 .הירחש ץוביק

 רעייז ,(1 ווָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ ןענַאטשעג זיא עּפורג רעד ןופ ץיּפש ןיא
 ,(2 קיסרעמ יבצ ןזעוועג טרָאד זיא וויטקַא

 רעונה ןוא ריעצה רמושה ןטימ ןעמַאזוצ ןפַאשעג רורד רעד טָאה ָאטעג ןיא
 .עיצַאנידרָאָאק עשיצולח יד ינויצה

 .עקמורפ םיצולח יד ָאטעג וצ ָאטעג ןופ ןרָאפעג ןענעז רורד ןופ תוחילשב

 ַא (6 ןזח ַאלעב ,(5 ןַאמרעדיינש ַארַאמַאט ,(4 יקסדָארביזאק ענָאיל ,(3 יקצינטַאלּפ

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ואוו קָאטסילַאיב ןייק רעבירַא זיא םיצולח ןופ עּפורג ערעסערג

 -ליוו ןופ םירבח ןעמונעגלײטנָא ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,ץולחה ןופ ץובק ַא ןוא רַאנימעס ַא

 ,יקצינטַאלּפ עקמורפ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ט:געגמוא ןוא קָאטסילַאיב ,ענדָארג ,ענ

 ענערָאפעגקעװַא יד ןשיווצ ,קיסרעמ יבצ ןוא יקסדָארביזַאק ַאקנָאיל ,םיובנענעט יכדרמ

 תידוהי ,יטלושז לאומש ,םיובנענעט יכדרמ :ךיז ךיא ןָאמרעד קָאטסילַאיב ןייק

 ,ץכ היתב ,השמ רוחב ריֹא ןוא יקסנילּפַאק הרש ,ןהכ ַארעג ,ןַאמריב הרוּפצ ,רעדיינש

 ,טגיווייל המחנ ,םהרבא ,ןַאמלעגנע קחצי ,קיסרעמ יבצ

 ןענַאטשעג ןענעז ָאטעג רענליו ןיא םירבח ענעבילבעגרעביא יד ןופ שארב

 רעדילגטימ קיטייצכיילג ןעוועג ןענעז עכלעוו ,םיובנייש עיסעּפ ןוא םיובנייש לאיחי

 ןופ טייקיטעט יד ןרינידרָאָאק וצ ידכב ,תודחאתה-ןויצ ילעוּפ ןופ טעטימָאק ןופ

 ףיא ,סקַאז טַאקָאװדַא ןופ יורפ ,(7 סקַאז ַאלַאס .ײטרַאּפ רעד טימ ץולחה םעד

 -ךנַאל יד טכַאמעג םיצולח יד ןבָאה ,ענליוו רעטניה עיּפמוקָאלָאװ ןיא םרַאפ סנעמעוו

 -רערעצ:וא רעד ןיא םיצולח יד ןפלָאהעגטימ ךס ַא טָאה ,הרשכה עכעלטפַאשטריװ

 : .טעברַא רעשיד

 גנופַאש רעד ךָאנ ךיוא םיצולח םייהעג טבעלעג ןבָאה םרָאפ רעקיזָאד רעד ןיא

 ןופ וצניהַא ןריפסיורַא הרע יכדרמ טגעלפ "סעיצקַא, ברע .ָאטעג רענליוו' ןופ

 ,םִיצולח עזָאלנייש רעקילדנעצ ָאטעג

 רעד רַאפ ףליה םיובנענעט יכדרמ טקישעגוצ טָאה (קָאטסילַאיב ןופ) קינלעמכ

 ךרוד טקישעגוצ ןעמוקַאב ךיוא טָאה יכדרמ .ָאטעג רענליוו ןיא גנוגעווַאב רעשיצולח

 רעד רַאפ עציטש סלַא רעגייז םענעדלָאג ַא (שטיװָאנַארַאב) ןַאגַאק ר"ד ןופ רעיױּפ ַא

 ,ָאטעג רענליוו ןיא טעברַא רעשיצולח רעשידרערעטנוא

 ךיז ןשיװצ טריפעג ןוא ןוויטקעלָאק ןיא טבעלעג ןבָאה ץולחה ןופ םירבח יד

 ןקילײטַאב ךיוא ךיז ןגעלפ ייז .טעברַא עלערוטלוק עשיגָאלָאעדיא עוויסנעטניא ןַא

 .תודחאתה ןויצ ילעוּפ ןופ ןטייקיטעט עלַא ןיא

 ,קַאמַאדַאיג יבצ : רעדילגטימ-רורד ןעמוקעגמוא ןענעז ָאטעג ןיא ןײגנײרַא ןרַאפ

 ,ןַאּפשנירג באז ןוא אקטיא ,רעראב הפי ,ןייטש עקייש ,טסורב לאירזע ,רענדור םייח

 ןענעז הפוקת-ָאטעג רעד ןיא .ערעדנַא ןוא ווָאקטסָאמ ריאמ ,ןַאמרָאפ לדיירפ ןוא עשּפיל

 לחר ,גרעבנייפ הקבר ,ןַאמלעדײא הנשוש ,קינדעמ עיסעפ ,לאז סקַאמ :ןעמוקעגמוא

 הקבר ןוא רתסא ,ןַאמרעבליז יבצ ,ןַאמדירפ םייח ,יקסווָאקדרָאמ עמיס ןוא סעשטרעשט

 סקופ ;גרעבדלָאג בקעי ,ןַאמלעדײא ןרהא ,ריאמ החמש ,םינוב ,לעדָאג ,שטיװָאקלָאװ

 .ערעדנַא ןוא ןַאמצלַאז לדיירפ ,ןַאמצלַאז ךלמ ,לטָאמ

2014 



 ןופ םירבח יד ןבָאה גנוגעוװַאב-סדנַאטשרעדיװ רעד ןופ גנואיײטשטנַא רעד טימ
 עיצַאזינַאגרָא-ספמַאקא רעד ןופ ןּפורגױרעק עטשרע יד ןופ ענייא ןפַאשעג רורד
 ;יײז ןשיװצ ,דלַאו ןיא טייקיטעט עשינַאזיטרַאּפ עוויטקַא ןזיװעגסיױרַא זוא ?לאיחי
 יד ןופ ,דעמַאלעמ ַאלעב ,רעלעג הפי ,תרמצ ןוא קענַאי שטיוװָאמוש ,םיובנייש עיסעּפ
 ,(9 ןַאמדלעפ לאיחי ,(8 םיובנייש לאיחי :ףמַאק ןיא ןלַאפעג ןענעז םירבח רורד

 .(12 יקסווָאקדרָאמ ריאמ ןוא (11 ןילַאס עקפלעוו ,(10 ןײטשנערָאב לדנעמ

 הינודרוג

 זיא ריא ןופ שארב ,הינודרוג ןופ עּפורג עטלייצעג ַא טריטסיזקע טָאה ָאטעג ןיא
 ןענופעג ךיז ןבָאה הינודרוג ןופ םירבח לָאצ ערעסערג ַא .ןיקשַארומ לארשי ןענַאטשעג
 -עג זיא'ס ןענַאװ ןופ ,ענליוו םורַא ןרעגַאל ערעדנַא יד ןיא ןוא ןרעגַאל-ףרָאט יד ןיא

 .רעדלעוו יד ןיא ןפיירוצכרוד לייט ַא םיוק ןעגנול

 "אב ען "= וַארַאמַאט םיובנענעט יכדרמ 41

 .לטיּפַאק רעדנוז

 .לטיּפַאק רעדנוזַאב עז -- קיסרעמ יבצ 62

 -ַאק רעדנוזַאב עז -- יקצינטַאלּפ עקמורפ (3

 ןעמוקעגמוא ,ןתוחילש עשיצולח עשידרערעט
 תעב ,ענליװ ןופ גנואיײרפַאב רעד רַאפ געט ייווצ
 יז טָאה ןעמ ,פ"קה קָאלב ןופ הטיחש רעד
 .עיּפמוקָאלַאװ ןופ עמַאמ יד ןפורעג

 .לטיּפַאק רעדנוזַאב עז --- םיובניש לאיחי (8 ,לטיּפ
 רעדנוזאב עז -- יקסדָארביזָאק אינָאל 4

 שזדָאל ןיא ןריובעג -- ןאמדלעפ םהרבא (9 ,לטיּפַאק

 .סעיצקַא-שזַאטָאבַאס עיר ַא טריפעגסיוא .1915 ךעדנוזַאב עז - - ןאמרעדינש ַארַאמַאט (5

 ןשיװצ .אקַאװָאלַאיב רעגַאל ןיא א"פפ ןופ חילש ,לטיחַאק

 מ"קה ןיא דנַאטשרעדיװ ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןיא רעטסעװש-ןעקנַארק -- ןזח אלעב (6

 .ףמַאק ןיא ןלַאפעג רעד ןופ טייצ ןיא ןירעלדניברַאּפ - ָאטעג ,ענליוו
 עד ,עיניקלַאמ ייב טריטסערַא .עיצַאּפוקָא-יצַאנ

 -עמ סלַא ןעמוקעג .םישטנעיװשָא ןייק טריטרָאּפ

 .לארשי-ץרא ןייק ליפ

 -ניברַאפ ןפַאשעג טָאה -- סקַאז ַאלַאס (6

 ןפַאש ןפלָאהעג .טייז רעשירַא רעד טימ ןעגנוד

 יא רעכעלנעװעגרעסיוא טימ ,ןטנעמוקָאד עשירַא

 ,םיצולח עקנַארק רַאפ טגרָאזעג טייקנבעגעגרעב

 טָאה יז ,לָאטיּפש-ָאטעג ןיא ןגעלעג ןענעז עכלעוו

 -נוא יד ןופ תושר םוצ טלעטשעג גנוריצ ריא

 ריעצהירמושה

 -אלמ ןיא ןריובעג --- ןיײטשנרָאב לדנעמ 0

 .ףמַאק ןיא ןלַאפעג ,רענַאזיטרַאּפ .1927 עװ

 יַאזיטרַאּפ רעװיטקַא --- ןילַאס עקפלעװ (1

 טנידעג ענליװ ןופ גנואיירפַאב רעד ךָאנ ,רענ

 ןלַאפעג .ײמרַא רעטיור רעד ןיא טסיקנַאט סלַא

 .ףמַאק ןיא
 -װָאק ןופ רעריפ -  יקסװַאקדרַאמ ריאמ 2

 רעקצינדור רעד ןיא סרענַאזיטרַאּפ יד וצ ענ

 .עשטשוּפ

 ןייגנירַא ןטימ .ריעצה-רמושה רעד ןעוועג זיא ָאטעג ןיא עּפורג עקידוועריר ַא

 רעשירַא רעד ףיוא ןבילבעג ריעצה-רמושה ןופ םירבח יד ןופ לייט ַא זיא ָאטעג ןיא

 אבא) ענליו רעטניה ריטסַאנָאמ ןשילױטַאק ַא ןיא לייט ַא ןוא ,טָאטש ןיא טייז

 ריעצה:רמושה ןופ טעברַא רעד ןופ שארב .(ערעדנַא ןוא רענליוו הירא ,רענווָאק

 רעד .2 דעיבעל עיזדנַא ןוא (1 סקַארַאב קעדע ןענַאטשעג הליחתכל זיא ָאטעג ןיא

 ערעדנַא ןוא (2 רעקסיידָאמ הקבר הרבח ענייז טימ קעװַא רעטעּפש זיא רעטצעל

 עּפורג ערעסערג ַא ןעוועג זיא'ס ואוו ,קָאטסילַאיב ןייק ריעצה-רמושה ןופ םירבח

 ,ריעצה-ףמושה ןופ
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 ןופ םירבח יד טימ ןעמוקעגקירוצ 1941 רעבמעצעד ףוס זיא (4/רענוװָאק אבא

 -נעטיוו קחצי ןוא ןַאמזָאלג ףסוי טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג זיא ןוא ,ָאטעג ןיא רעטסיולק

 לָאמ עקיניא זיא סקארָאב קעדע .א"פפ ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ רענייא גרעב

 ,קָאטסילַאיב ָאטעג ןיא ענליוו ָאטעג ןופ תוחילשב ןרָאפעג

 ןרָאפעג ָאטעג רענליו ןופ ןענעז א"פפ ןופ ןוא ריעצה-רמושה ןופ תוחילשב

 הרש ןוא עקשור ,(6 ןַאמסָארג עקהיה ,(5 ןַאמטלַא עיסַאט ,סָאטעג ערעדנַא ןיא

 קיטעט רעייז ןעוװעג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,(8 רענליוו הירא ךיוא יוװ ,(7 רַאבליז

 ,גנוגעווַאב-סדנַאטשרעדיװ רעװעשרַאװ רעד ןיא

 ןריאיציניא ןיא ריעצה רמושה ןופ גנוקילײטַאב יד ןזעוועג זיא קרַאטש רעייז

 :סרענַאזיטרַאּפ עוויטקַא יד סױרַא ןענעז ןעייר ענייז ןופ .א"פפ םעד ןריזינַאגרָא ןוא

 ,12 רעגערט עדלעז ,(11 קַאשטרָאק עקשור ,(10 ןוגאמ עזיל ,(9 רענּפמעק עקטיוו

 -עד הרש ,(15 שטיװָאקרַאמ עבויל ,(14 שטיװָאקרַאמ .לשַאר ,(13 ןײטשְחלָאג ךורב

 ,(19 שטיוװָארָאטנַאק המלש ,(18 אקסנישטָאקיט היח ,(17 ףאר עקשַאי ,(16 װוָאטלעװ

 שריה ןוא (22 שטיוװעלעּפעצ יבצ ,(21 גרעבנעזָאר עיסעצ ,(20 רענוװָאק לאכימ

 ,(23 שטיוָאנַאזָאר

 (ץוביק ַא) "ףותש, םענעגייא ןַא ןפַאשעג ריעצה-רמושה רעד טָאה ָאטעג ןיא

 עמַאזניימעג טריפעג ןוא ןעמַאזוצ טבעלעג ןֹבָאה עכלעוו ,םירבח עטסעיירט ענייז ןופ

 טקילײטַאב וויטקַא ךיז ןבָאה ריעצה-רמושה ןופ םירבח יד .טעברַא עשיגָאלָאעדיא

 ןיא ריעצה-רמושה ןופ רעייטשרָאפ רעד .תירבע-תירב ןופ טייקיטעט רעד ןיא
 עיזדנַא ןעוועג זיא הפוקת רעטשרע רעד ןיא לארשי-ץרא ןקידנטעברַא ןופ טעטימָאק
 ,(ווָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ ןופ ןרָאפקעװַא ןכָאנ) "ךַאד , ןשיטסינויצ ןיא ;דעיבעל

 "איפפ ןיא ןוא -- (ָאטעג ןופ הפוקת עטצעל יד) טעטיימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןיא

 .רענווָאק אבא ןזעוװעג זיא -- בַאטש

 רעמענלײטנָא רעװיטקַא -- סקַארָאב קעדע (

 -ַאב עז .ָאטעג רעקַאטסילַאיב ןופ ןפמַאק יד ןיא

 ,לטיּפאק רעדנוז

 ןפמַאק יד ןיא ןלַאפעג --- דעיבעל עיזדנַא (2

 ,1943 ָאטעג רעקַאטסילַאיב ןופ

 דװצ ןירעלדניברַאפ - - רעקסײרַאמ הקבר 3

 טּפַאכעג .קָאטסילַאיב ןיא ָאטעג ןוא טָאטש ןעש

 -ָעג ,ָאּפַאטסעג ךרוד ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןוא

 -נלעװ טינ ,ןירעירַא סלַא לָאטיּפש ןיא ןברָאטש

 בוא רעד ןופ תורבח עשידיי עריא ןטַאררַאפ קיד

 ןעמוק יז ןגעלפ עכלעוו ,גנוגעװַאב רעשידרערעט

 הקבר טָאה ,לָאטיּפש ןיא סנירעירַא סלַא ןכוזַאב

 עשילױטַאק יד טליײצרעד טשינ טוט ןרַאפ

 ןוא ,עשידיי א זיא יז זַא ,סרעטסעוװש-ןעקנַארק

 -תיב ןכעלטסירק א ףיוא ןרָאװעג רבקנ זיא יז

 .םלוע

 ןופ דילגטימ - - (ירוא) רענװָאק אבא 64

 -נעמָאק ָאטעג ןופ ףוס םוצ ןוא בַאטש-א"פפ
 ,תירבע תירב ןופ רעדנירגטימ ,א"פפ ןופ טנַאד
 -לעזעג ןופ ,"ךַאד, ןשיטסינויצ ןופ דילגטימ

206 

 ז 2

 רעד ןופ רעריפנָא ,טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאש

 יַאב ןיא עז םיטרּפ ."המקנ, עּפורג-רענַאזיטרַאּפ

 .ןעלטיּפַאק ערעדנוז
 .לטיּפאק רעדנוזאב עז -- ןַאמטלַא עיסַאמ (5

 -לַאיב ןיא ןריובעג רעה ןַאמסַארג עקהיח 66

 -ארה הגהנה ןופ דילגטימ .1919 רָאי ןיא קָאטס

 ײנַאגרָא יד ןופ ענייא ,ריעצה-רמושה ןופ תיש

 ףופ דילגטימ .ענליװ ןיא ַא"פפ ןופ סנירָאטַאז

 .ָאטעג רעקָאטסילַאיכ ןיא בַאטש-דנַאטשרעדיװ

 -סעװש ייװצ - - רַאבליז הרש ןוא עקשור (7

 ,רָאא ןיא הרש ,םָאדַאר ןיא ענעריובעג ,סרעט

 -עג ןטלַאהרַאפ .1920 רָאי ןיא אקשור ,9
 -נריפרעבירַא ,עניקלַאמ ייב 1942 רָאי ןיא ןרָאװ
 .סָאטעג יד וצ ףורפיוא םעד קיד

 ןט:8 םעד ןעמוקעגמוא - - רענליװ הירא (8
 -טיּפַאק ערעדנוזַאב עז .עשרַאװ ןיא 1943 יַאמ
 | .ןעל

 - .שילאק ןיא ןריובעג - -- רענפמעק עקטיװ 60

 -עג ןיא ריעצה-רמושה ןוא תוריכזמ ןופ הרבח
 רעטשרע רעד ןיא ליײטנָא טמענ יז .ענליװ ָאט }



1: 

 ןירעריפנָאןּפורג .ענליו רעטניה עיסרעװיד-ןַאב

 ןופ טסניד-ריּפשסיוא ןיא ויטקַא ,א"פפ ןיפ

 ןופ ןעדרָא ןטימ ןקנָאשַאב .דלַאװ ןיא ייהמקנ,

 ןיא טײקיטעט ריא רָאפ טצעז ."ןָאפ ןטיור,

 ,גנוגעװַאב רעד

 ןיא ענליװ ןיא ןריובעג - ןוגַאמ עיל (0

 -רעטנוא רעשירמוש רעד ןיא קיטעט .1920 רָאי

 ןוא ןטעיװַאס יד רעטנוא גנוגעװַאב רעשידרע

 ןסָאשרעד .ןירעלדניברַאפ - א"פפ סלַא רעטעּפש

 ןעמָאנ ריא ףיוא .1943 ראורבעּפ ןט17 םעד

 -- לָארַאּפא"פפ רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיִא

 ."טפור עזיל;

 קצָאלּפ ןיא ןריובעג -- קַאשטרַאק עקשר {1

 ןיא ,ָאטעג רענליװ ןיא וויטקא .1921 רָאי ןיא

 -רענַאיטרַאּפ רעד ןיא ןוא "ףותש , ןשירמוש

 ןופ ץנערעפנַאק רעד ףיוא ּפָא טיג .גנוגעװַאב

 סורג ןטשרע םעד ה"שת םידבועה-תורדתסה רעד

 .םוטנדיי רענליװ ןופ ףמַאק ןוא םוקמוא ןופ

 :איֿמעס ןיא ןריובעג -- רעגערט עדלעז 2

 -ענַאטרַאּפ עשידלעה .1919 רָאי ןיא שטיט

 .דלַאװ ןוא טָאטש ןשיװצ ןירעלדניברַאּפ ,ןיר

 .לארשי ץרא ןיא טציא

 -זעמ ןיא ןריובעג - - ןַײטשדלַאג ךורב 3

 -עד .א"פפ ןיא ויטקַא .1913 רָאי ןיא שטיר

 -טסע ןייק ןרעגאל-עיצארטנעצנַאק ןיא טריטרָאּפ

 -ערע רעגאל-עיצַארטנעצנָאק ןופ ןפָאלטנַא .דנַאל

 ןאמפיוק קחצי טימ ןעמַאזוצ 1943 רָאי ןיא אד

 -ץרא ןייק ןעװעג הלוע .ץעילָאקָאטנַא ר"ד ןוא

 ְּו .לארשי

 רָאי ןיא ןריובעג -  שטיװַאקרַאמ לשָאא (4

 רעשיאערבעה רעד ןופ תרגוב .ענליוו ןייא 2

 -רַאפ סלַא װיטקַא רעייז ."תוברת, ץעיזַאנמיג

 ףמַאק ןיא !ןלַאפעג זיא יז .א"פפ ןופ ןירעלדניב

 .1944 רַאורבעפ ןט-8 םעד

 רעטסעװש יד -- שטיװַאקרַאמ עמולב (5

 -סגנואײרפַאב יד ןיא ליײטנָא טמענ .לשַאר ןופ

 ןטסינויצ ענײמענלַא

 -ץבמָאב א ןופ ןעמוקעגמוא .ענליװ ןיא ןפמאק

 .גנואיירפַאב רעד ךָאנ ענליוו ןיא !סיירפיוא

 ענליװ ןיא ןריובעג --- וָאטלעװעד הרש (6

 -מוש רעטשרע רעד טימ סױרַא .1922 רָאי ןיא

 רעקָאטסילַאיײב ןיא ענליװ ןופ עּפורג רעשיר

 רעד טימ ןירעלדניברַאפ ןעװעג טרָאד .ַאטעג

 .קָאטסילַאיב ןיא ןעמוקעגמוא .טייז רעשירא

 ןיא ענליװ ןיא ןריובעג -- ףאר עקשאי 7

 רע .גנולײטּפָא א"פפ א ןופ רעריפנָא .1914 רָאי

 .דלַאװ .ןיא ןלאפעג זיא

 -ליװ ןיא ןריובעג -- יקסנישטַאקיט היח (8

 יַאנ יב ףמַאק ןיא ןלַאפעג ,1921 רָאי ןיא ענ

 .שטאר

 ןיא ןריובעג -- שטיװַארָאטנַאק המלש (9

 .רענַאיטרַאּפ רעװיטקַא .1920 רָאי ןיא ענליװ

 .טבעל
 .אבא ןופ רעדורב - -- רענװָאק לאכימ 0

 ןיא ןלַאפעג .א"פפ ןופ רָאטקורטסניא-רעװעג
 .1943 רעבָאטקָא ןט8 םעד ףמַאק

 "ור ןיא ןריובעג -- גרעבנעזָאר עיסעצ (1

 װאורּפ ןיִא ןירעמענלײטנָא .1920 רָאי ןיא ןיּפ
 ןופ סרענַאזיטרַאּפ יד טימ ןטקַאטנָאק ןדניבוצנָא

. 

 .טבעל יז .דנַאלסור-טעיװָאס

 -שיװ ןיא ןריובעג -- שטיװעלעפיצ יבצ (2

 ןשיאערבעה ןופ רַאטערקעס .1910 רָאי ןיא עװענ

 -ףליהעג .ענליװ ןיא "תוברת, רַאנימעס-רערעל

 ןייק טריטרָאּפעד .ןָאילַאטַאב-א"פפ ןופ רעריפנָא

 ןיא 1945 לירּפַא ןיא ןעמוקעגמוא ,דנַאלטסע

 -ןעקנַארק א טימ טריפעגסיורַא) .דנַאלשטייד

 -כיִר ןיא ןעגרעמטואַאד רעגַאל ןופ טרַאּפסנַארט

 .(ןעזלעב-ןעגרעב ןופ גנוט

 -לוּפ ןיא ןריובעג -- שטיװַאנַאזָאר שריה (3

 ןופ רעלדניברַאפ רעטשרע .1915 רָאי ןיא קסוט

 רע .ןטסיטושַארַאּפ-רענַאזיטרַאּפ יד טימ איפפ

 .ףמַאק ןיא ןלַאפעג זיא

 ןופ רפריפרךפנרג --- ןילַאגאד .יבצ 4

 .ןעװעג הלוע .א"פפ

 -ןײמעגלַא רעד ןופ םינקסע יד ָאטעג ןיא ןעוועג ןענעז לָאצ רעניילק ַא ןיא

 רעד תעשב ןעמוקעגמוא ןענעז ייז ןופ טייהרעמ יד .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ
 ָאטעג ןיא ןײגנײרַא ןופ גָאט םעד ןיא 1941 רעבמעטּפעס ןט1 םעד עיצַאקָאװָארּפ
 .1941 רעבמעטּפעס ןט-6 םעד

 -ַאגרָא רעשיטסינויצ-ןימעגלַא רעד ןופ רעציזרָאפ-ןרע 1 יקסדָאגיװ בקעי ר"ד

 .1941 רָאי ןיא ןעמוקעגמוא שידלעה זיא ,עיצַאזינ

 ןעמונעגוצ זיא הלהק רענליוװ ןופ .רָאטקעריד רענעזעוועג ,יקסנילברעוו לארשי
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 טַאר-ןדיי ןטשרע ןופ עיצַאדיװקיל ןופ געט יד ןיא ָאּפַאטסעג רעד ךרוד ןרָאװעג
 ,(3 קסניּפ בקעי ,(2 גרעבנירג ןעמוקעגמוא ךיוא ןענעז טייצ רעבלעז רעד ןיא 1
 ןעמוקעגמיא זיא (5 ןיוועל םייח רעלעטשטפירש רעד ,(4 ווָאניבור .ל רעלעטשטפירש
 -טסבלעז ןעגנַאגַאב זיא (6 ינושרג ןושרג ר"ד .ןענייש עלעג יד ןופ עיצקַא רעד תעשב
 טוט ןכעלריטַאנ ןופ ןעמוקעגמוא ,(7 יקסנושַאי .ָאטעג ןיא 1941 רָאי ןיא דרָאמ
 ,ָאטעג ןיא

 ן

 ןטסינויצ ענײמעגלַא יד ןופ ןענַארעטעװ ענעבילבעגנבעל עטלייצעג יד ןשיווצ
 ,זיוהנירג ,ןַאמכעלב ,(9 ךָאלב רָאטקָאד-ןָאצ ,(8 יקסלָאװָאכוס ןעז ךיא געלפ

 (10 אדיּפארט םייח ןטערטרַאפ ןעוועג "ךַאד; ןיא ןענעז ןטסינויצ ענײמעגלַא יד ןופ
 ,(11 קושטניּפ םהרבא טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןיא

 רעדנואב צז --- יקסדָאגיװ-בקע .ריד 64

 ,לטיּפַאק

 עטסטלע יד ןופ רענײא -  גרעבנירג (2

 ,"רמשמה לע, ןופ רבח .ענליו ןיא ןטסינויצ

 .גנוגעווַאב-תוברת רעד ןיא וויטקַא

 רעשיטסינויצ רעװיטקַא -- קסניפ בקעי (3

 .רענדער-סקְלָאּפ ,רעוט

 ,ןויצבבוח עטשרע יד ןופ -- ווָאניבר 4

 רָאטױא ."השמ ינב, סמעה-דחא ןופ דילגטימ

 -ור ףיוא ןַאמָאר ןשיטסינויצ ןטשרע ןופ

 רעטנאקאב .("דָאכסָאװ,; ןיא טקורדעג) שיס

 ןופ רַאקעטַאילביב .טארעטיל ןוא טסילַאנרושז

 .רענדער-סקלָאפ .קעטָאילביב-ןושַארטס

 -יירש רעשידיי רעטנַאקַאב -- ןיװעל םיײח (5

 ,לָאמַא; ךוב ןופ רָאטיױא .טסילאנרושז ןוא רעב

 -ויצ רענליװ רעד ןופ רָאטקַאדער ."טנייה ןוא

 ןופ דילגטימ ."טייצ, גנוטייצ-גָאט רעשיטסינ

 -ליװ ןופ ןוא םואעזומ-יקסנַא .ש ןופ טעטימָאק

 .ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןשידיי רענ

 -אק רעדנוזַאב עז -- ינושרג ןושרג ריז 6

 ,לטיּפ

 ינויצה רעונה

 "רק ןופ רעוט רעװיטקַא -- יקסנושַאי (7
 .ץנליװ ןיא תוברת ןוא תמיק

 רעשיטסינויצ רעטנַאקַאב -- יקסלַאװַאכוס (8
 לרוג ןייז .תמיק רק ןופ רעוט ןוא רענדער
 : .טנַאקַאבמוא

 דעװ ןופ דילגטימ --- ךָאלב רָאטקָאזןָאצ (9

 -רַא רעשיטסינויצ רענײמעגלַא רעד ןופ יניריעה

 -נָאק ןיא ןעמוקעגמוא .רמשמה לע עיצַאזינַאג

 ,דנַאלטסע ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצ

 ,"תונבל תצא רענװָאק ןופ -- ַאדיּפַאהאט 0

 .ָאטעג ןיא גנולײטּפָא-גנוזײּפשַאב ןופ רעטייל

 .1944 רָאי ןיא ןעמוקעגמוא

 / -ליװ ןיא ןריובעג --- קושטניפ םהרבא (11

 2 רעד ןופ רַאטערקעס .1907 רָאי ןיא ענ

 -נירג יד ןשיװצ .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רענ

 ןיא .ענליװ ןיא ינויצ-ללכה ץולחה ןופ רעד

 -ָאק'ספליה ןופ םוידיזערפ ןופ ךילגטימ ָאטעג

 -עגמוא .תירבע תירב ןופ ,"ךַאד, ןופ ,טעטימ

 -עיצַארטנעצנַאק ןיא סופיט-קעלפ ןופ ןעמוק

 .1944 רָאי ןיא ,דנַאלטסע ,ארַאװיאװ רעגַאל

 ריעצה רמושה ןוא ריעצה ץולחה - רורד טימ ןעמַאזוצ טָאה ינויצה רעונה רעד
 .ָאטעג ןיא עיצַאנידרָאָאק עשיצולח יד ןפַאשעג

 ןענעז ינויצה רעונה ןטימ טריפעגנָא ןבָאה עכלעוו ,םירבח עוויטקַא יד ןופ

 רעד ןיא ןפלָאהעגטימ ךס ַא יז טָאה סע .2 קינזער לסינ ,(1 ןיטנע המלש ןזעוועג

 ָאטעג ןופ םיחילש עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא ןיטנע המלש .קושטניּפ םהרבא טעברַא

 / -צשרַאװ ָאטעג ןיא ענליוו

 סַאג-לָאטיּפש ןיא ץוביק ַא ןפַאשעג ןבָאה ינויצה רעונה ןופ םירבח קיצנַאװצ ַא

 טעװַארּפעג ,טעברַא-רוטלוק טהיפעג ,ןעמַאװצ טבעלעג ןבָאה ייז ואוו ,7 רעמונ

 ,(3 שטיװעקנַאמ :ןענַאטשעג ןענעז ץוביק ןופ שארב .םירדס ןוא ןטכַאנוצ-תבש

 יד ןיא טעברַאעג ןבָאה םירבח ץוביק יד ןופ לייט ַא .שטערעזימ חסּפ ןוא קַאז עמיס

 -,יירעקעב-טיורב ַא ןפַאשעג טָאה לייט ַא ןוא ןטַאטשרַאװ
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 .קינזער ןסינ ינויצה רעונה םעד ןטָארטרַאפ טָאה ָא"ּפפ ןופ בַאטש ןיא

 שריה ,(5 לוטש קענַאי ,(4 סַאק םוחנ :טנַאקַאב רימ ןענעז ןטסיױויטקַא יד ןופ

 .(6 ןיוועל

 -ורעג ױזַא רעד ןופ גנופַאש רעד וצ ןגָארטעגיײב ךס ַא טָאה ינויצה רעומה רעד

 רעד ןיא ןעוועג זיא עכלעוו ,2 רעמונ סַאג-ןושַארטס ףיוא ךיק רעשיטסינויצ רענעפ

 .טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןופ טקנוּפ-ףערטנעמַאזוצ רעד ָאטעג ןופ טייצ רעטשרע

 ,תירבע תירב ןופ ןטעברַא יד ןיא טקילײטַאב ויטלַא ךיז טָאה ינויצה רעונה רעד

 . .רעטַאעט ןשיאערבעה ןוא רָאכ ןשיאערבעה

 ,לטיּפַאש רעדנוזאב עז -- ןיטנע המלש (4

 ןיא קסניּפ ןיא ןריובעג -- קינזער לסינ (2

 העונה ןופ תישארה הגהנה ןופ רבח .1917 רָאי

 -רעטנוא רעשיטסינויצ רעד ןיא קיטעט .ינויצה

 .1940:19239 ןרָאי יד ןיא גנוגעװַאב רעשידרע

 -עװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא וויטקַא ָאטעג ןיא

 -ַאזינַאגרָא יד ןופ רענייא ,תירבע תירב ,גנוג

 .א"פפ ןופ דילגטימ-בַאטש ןוא א"פפ ןופ ןרָאט

 -יצולח רעד ןיא ינויצה רעונה ןופ רעייטשרָאפ

 ןיא רענַאזיטרַאּפ סלַא סױרַא .עיצַאנידרָאָאק רעש

 .גנוגעװַאב רעד ןיא קיטעט ,טבעל רע .דלַאװ

 -טסע ןייק טריטרָאּפעד -- שטיװעקנַאמ 43

 רעגַאל-עיצַארטנעצנַאק ןיא ןעמוקעגמוא .דנַאל

 .1944 רעבמעטּפעס ןט-19 םעד אגאאלק
 ןיא עשרַאװ ןיא ןריובעג - - סאק םוחנ (4

 ןבָאה עכלעװ ,עטשרע יד ןופ ןעװעג .1921 רָאי
 ,1941 רָאי ןיא א"פפ רַאפ רעװעג ןפאשעג
 ןוא ינויצה רעונה ןופ תוחילשב טקישעגסױרַא
 - ,ןעמוקעגמוא

 -ַאטסנעשט ןיא ןריובעג -  לוטש קענַאי 5
 רעד ייב א"פפ ןיא וויטקַא .1920 רָאי ןיא ווָאכ
 רענַאזיטרַאּפ סלַא וויטקַא .עיצקודָארּפ-רעװעג
 ,גנוגעװַאב רעד ןיא קיטעט .טבעל .דלַאװ ןיא

 .1922 רָאי ןיא ןריובעג - - ןיװעל שריה 6
 רע ."ףמַאק, עּפורג:רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ רבח
 .טבצל

 ןטסינַאיזיװער

 יד קיטעט רקיעב ָאטעג ןיא ןעוועג זיא גנוגעווַאב רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,(1 ןַאמזַאלג ףסוי ןעוועג זיא רוגיפ עלַארטנעצ יד .טנגוי-רתיב

 -ינַאגרָא יד ןופ רענייא רעטעּפש ןוא ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ףעש-עציוו הליחתכל

 ,א"פפ ןופ ןרָאטַאז

 -יווער עקינייא ןריטסיזקע סע זַא ,קורדנייא רעד ָאטעג ןיא ןפַאשעג ךיז טָאה'ס

 רעטקַארַאכ סנַאמזַאלג ףסוי ןופ טייקטסעפ רעד בילוצ זַא ,ךעלגעמ ,ןּפורג עשיטסינָאיז

 ןַאמדירפ עירָאב יװ ,עיציזָאּפָא ןיא םיא וצ ןעוועג םירבח ענייז ןופ רֶאּפ ַא ןענעז

 .ערעדנַא ןוא

 ַא ןעוועג יײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןשיוצ זיא ָאטעג ןופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא

 זיא סָאד יצ) ןטסינָאיזיװער טלַא ןבעגעגנָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ לָאצ עקיטנָאק

 -ילּפיצסיד ? ןליוו םענעגייא ןופ רעדָא ,ײטרַאּפ רעד ןופ גנונעדרָארָאפ ַא טיול ןעוועג

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןעװעג סע ןענעז ? םירבח עטרינילּפיצסיד טשינ רעדָא עטרינ

 יד ? ײטרַאּפ רעד וצ קירעהעגנָא קידנעייז טשינ ןטסנָאיזיװער סלַא טרירַאלקעד ךיז

 סע תלוכיב ןייז לָאז ךיא ,םיטרּפ ערעייז ןיא טנַאקַאב ױזַא טשינ רימ ןעעז ןגַארפ

 .(ןלעטשוצטסעפ

 ןפלָאהעג טָאה ןוא יײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ סױרַא זיא ןַאמזַאלג ףסוי יו םעדכָאנ

 ןיא םירבח ענייז ןופ לָאצ עקיטנָאק ַא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה ,א"פפ םעד ןדנירגטימ

 ,א"פפ
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 ןעמונעגלייטנָא טָאה (2 ןַאמדירפ עירָאב טימ שארב ןטסינָאיזיװער עּפורג ַא

 .ָאטעג ןופ עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עטייווצ יד ןפַאש ןיא

 עירָאב ,ןַאמדירפ עירָאב ןַאמזַאלג ףסוי :טנַאקַאב רימ ןענעז ןטסיוויטקַא יד ןופ-

 ,(/ ןזח עקלומ ,(6 שטיוװָאקסיז ַאווָאיל ,(5 עזוַאארב השמ ,(4 רַאזַאל םייח ,(3 רעדיינש

 ,(07 הפי רתסא ,(10 יקסדנָאינָאג ערימ ,(9 יקסנישוק הדוהי ,(8 יקסלַאװָאק קחצי

 ,(15 שטיוװָארעזיײל ,(14 ןייטשטכיל עיסָאט ,(13 יקסוועשטניּפ ,(12 רענּפמעק לארשי

 -ךלָאג יכדרמ ,(19 יקסשילימיס השמ ,(18 יקצָאבול ַאיזיא ןיא (17 ַאטוינ ,(16 ףסי

 א - 22 ןַאמסקופ .מ (21 ,ןייטשנרעב םירמ ,(20 ןַאמ

 טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןיא ןטערטרַאפ ןעוועג ןענעז ןטסינָאיזיװער יד

 ןויטקַא ןַא ןעמונעג ךיוא ןבָאה ַאמזַאלג ףסוי ךרוד 'ךַאד; ןיא לואעד ךרוד

 ןוא עידוטס עשיטַאמַארד עשיאערבעה ,רָאכ ןשיאערבעה ,תירבע תירב ןיא לײטנָא

 .ןזעוו-לוש-ָאטעג ןיא

 ,עטילא ןיא ןריובעג -- ןַאמזָאלג ףסי (

 עיצקאדער ןופ דילגטימ ,עטיל ןיא רתיב ביצנ

 רעבָאטקָא ןט8 םעד ףמַאק ןיא ןלַאפעג .הנידמה

 ןופ גָאט ןיא, :ןעלטיּפַאק יד ןיא םיטרּפ ,3

 -קעלָאק ןופ געט יד ןיא, ןוא "ןַאמזָאלג ףסוי

 / ."תוירחא רעװיט

 ענליװ ןיא ןריובעג - - ןַאמדירפ עירָאֿב

 תירבע תירב ןדנירג ןפלָאהעגטימ ,1907 רָאי ןיא

 ןיא עידוטס עשיטַאמַארד עשיאערבעה יד ןוא

 רעד ןיא וויטקא ,רתיב רענליװ ןיא וויטקַא .ָאטעג

 רעד טימ סױרַא ."לאיחי עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק,

 -עגמוא .דלַאװ ןיא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעטשרע

 ןיא םִיטרּפ עז .1943 רָאי ןיא ףמַאק ןיא ןעמוק

 ,"ךלַאװ ןיא טייג עּפורג עטשרע יד, לטיּפַאק

 עקידנריפנָא יד ןופ - - רעדיײנש עירָאב (3

 -רַאעג ָאטעג ןיא .ענליװ ןיא רתיב ןופ םירבח

 -רָאּפעד ,גנוגרָאזרַאפ רעלַאיצָאס רעד ןיא טעב

 ײדרעטײװ ,ףָאהטוטש ןוא דנאלטסע ןייק טריט

 .טנאקַאבמוא לרוג רעק

 -מעק-א"פפ רעװיטקַא -- רַאזַאל םײח 4

 ךלַאװ ןיא סױרַא .רָאטקורטסניא-רעװעג ,רעפ

 ןט26 םעד ןאמזאלג ףסוי ןופ עּפורג רעד טימ

 ןיא ןעמונעגלײטנָא ,דלַאװ ןיא װיטקַא .1943ילוי

 -יד ַא ןריפסיוא םייב .סעיסרעוויד-ןַאב עקינייא

 ןוא טעדנואװרַאפ רע טרעװ טעברַא-עיסרעוו

 -קא .טבעל רע .עינָאלד עטכער יד טרילרַאפ

 ,גנוגעװאב רעד ןיא וויט

 ןיא רתיב ןופ דילגטימ --- עזואַארב השמ 5

 -ָאטעג רעד ןופ רעציפָא - - ָאטעג ןיא .עטיל

 טמענ ,א"פפ ןיא ןיירא רעטעּפש טערט ,ייֵצילָאּפ

 טייג .עיסרעוידןַאב רעטשרע רעד ןיא לײטנָא

 -עגמוא .דלַאװ ןיא סרענַאזיטרַאּפ יד טימ סױרַא

 .ףמַאק ןיא ןעמוק
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 ישָא ןיא ןריובעג --- שטיװָאקסיז ַאװָאיל (6

 ןיא .רתיב ןיא ויטקַא .1915 רָאי ןיא ענעמ

 ןײגסױרַא ןכָאנ .א"פפ ןיא ויטקַא ָאטעג רענליוו

 א"פפ ןיא .דילגטימ ,דלַאװ ןיא ןענַאמזַאלג ןופ

 לעװ יד ןיא ףמַאק ןיא ןעמוקעגמוא .בַאטש

 ,דנאלסור-סייוו ןופ .רעד

 ןיא ענליװ ןיא ןריובעג -- ןזח עקלומ (7

 -זַאלג טימ ןעמַאזוצ דלַאװ ןיא סױרַא .1921 רָאי

 ,1943 ילוי ןט26 םעד ןעמוקעגמוא .ןַאנ

 רָאי ןיא ןריובעג - - יקסלַאװָאק קחצי (8

 -נוא רעד ןופ רָאטַאזינַאגרָא .ענליװ ןיא 8

 ןיא ויטקא .א"פפ ןופ קורד רעשידרערעט

 ןופ רָאטַאזינַאגרָא .א"פפ ןופ טסנידיריּפשסיוא

 .טבעל רע .דלַאװ ןיא קורד

 .טבעל רע .רבח:א"פפ - - יקסנישוק הדוהי (9

 -דַא ןופ רעטכָאט --- אקסדנַאינַאג ערימ 0
 -ץמענלײטנָא .ענװַאק ןופ יקסדנָאינָאג טַאקָאװ
 -וטס רעשיטַאמַארד רעשיאערבעה רעד ןיא ןיר
 ןעמוקעגמוא .ןירענַאזיטרַאּפ עװיטקַא .עידוטס
 . ,ףלַאװ ןיא ןפמַאק יד ןיא

 ..ךיא ענליװ ןיא ןריובעג - הפי רתסא 1
 ןיא רתיב תדקפמ ןופ ןירעדילגטימ .1916 רָאי

 -קַא ָאטעג ןופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא .ענליוו

 -ןרעסיוא ןטימ ןעגנודניברַאפ ןפאש ןיא וויט

 .ןטנעמוקָאד עשלַאפ ןריצודָארּפ ןיא ןוא ַָאטעג

 ריִא וצ טאהעג הליחתכל טָאה ןַאמזַאלג ףסוי

 -א"פפ עטשרע יד ןופ .יורטוצ ןטולָאסבַא ןא

 יד ןפַאש וצ ןפלָאהעגטימ רעטעּפש .תורבח

 א"פפ ןיא ןעװעג .עיצַאזינַאגרָא-ספמאק עטייווצ

 ןופ תודוס ןבעגעגסױרַא טָאה יז זַא ,םידשח

 -װָאק ןיא ןעמוקעגמוא .ןסנעג בקעי וצ א"פפ

 .1944 רָאי ןיא ָאטעג ןרעסיוא ענ

 יי...
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 עקטיװ ןופ רעדורב -- רענפמעק לארשי 2

 -עלעד:טנגוי רעד ןיא ליײטנָא טמענ .רענּפמעק

 .עשרַאװ ןייק ענליװ:ָאטעג ןופ עיצַאג
 רעד ןיא לײטנָא טמענ - -- יקסװעשטניפ (3

 ,עשרַאװ ןייק ענליװ-ָאטעג ןופ עיצַאגעלעד'טנגוי
 תוחילשב ןרָאפעג --- ןייטשנטכיל עיסַאט (4

 .קָאטסילַאיב ָאטעג ןיא רתיב ןופ

 ןופ תוחילשב ןרָאפעג - - שטיװָארעזיל (5

 .ענדָארג ָאטעג ןיא רתיב

 .רבח-א"פפ --- יקצָאבויל ףסוי (6

 .א"פפ ןופ הרבח --- יקצָאבויל אסוינ (7

 תירב , ןיא וייטקַא --- יקצָאבויל עיזיא 8
 "תירבע

 רעד ײב קיטעט --- יקסילעמיש השמ (9

 .ָאטעג ןיא עיצקודָארּפ-רעװעג

 יחרזמ

 -יל רֶעְד ןיא קיטעט -- ןַאמדלָאג יכדרמ 0

 טריטרָאּפעד .ןטַאטשרַאװ:סטעברַא יד ןופ גנוט

 -סָאס, רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא .דנַאלטסע ןייק

 ןרעגַאל יד ןיא .רעטסטלע-רעגַאל ןעװעג 'יק

 וצ טרעהעגנָא רֶע טָאה ץליפדלָאג ןוא עמערוק

 -טסע ןופ .עיצַארטסינימדַא-רעגַאל רעשידיי רעד

 -ירעטייװ .ףָאהטוטש ןייק טריטרָאּפעד דנַאל

 ,טנאקאבמוא לרוג רעק

 רעד ןופ דילגטימ -- ןיטשנרעב םיבט 1

 טעברַאעג .עידוטס רעשיטַאמַארד רעשיאערבעה

 ןיא ןלַאפעג .א"פפ ןופ טסניד'ריּפשסיוא ןיא

 ,דלַאװ

 ,רתיב ןיא ויטקַא --- ןַאמסקופ .מ (2

 -יחרזמ עטריזינַאגרָא ןַא ָאטעג ןיא ןעוועג זיא'ס יצ טנַאקַאב טינ רימ זיא סע

 ז"י ,"םינבר יד ןופ גָאט, ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז םינבר לייט עטסרעמ יד ;ײטרַאּפ

 .ָאטעג ןיא הפוקת רעטשרע רעד ןיא ךיוא יוװ ,1941 זומת

 (1 ןיקסעש :ָאטעג ןיא קיטעט ןעוועג ןענעז סרעוט עשיחרזמ ענעזעוועג ןופ

 ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה "ךַאד, ןופ ןעגנוציז עקינייא ףיוא .(2 רעלסעד סקילעפ ןוא

 ,לװַאש ןופ ןיקסעש-ץיּפשוא קחצי יחרזמ ןופ ןעמָאנ

 רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא סעיצקעל עטּפָא ןטלַאהעג טָאה גרעבדלָאג רערעל רעד

 .ןגַארפ עשיטסיאַאדוי רַאפ רַאנימעס ַא טריזינַאגרָא ךיוא יו עטכישעג

 -יתב יד ןיא טייצ וצ טייצ ןופ ןביולקפיונוצ ךיז טגעלפ טנגוי-יחרזמ עּפורג ַא

 ,החיש ַא ןטלַאה םישרדמ

 םינבר ענעמוקעגמוא יד ןגעוו ןוא ָאטעג ןיא ןבעל ןזעיגילער ןגעוו םיטרּפ

 ןעלטיּפַאק ערעדנוזַאב יד ןיא עז

 ןענארעטעװ יד ןופ --- ןיקסעש לאירזע (

 ןיא .ענליװ ןיא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ

 :ןגָארפ עזעיגילער טימ טקיטפעשַאב ךיז ָאטעג =
 .המודכו סעיסימָאק-הצמ ,םישרדמ-יתב

 -חרומ רעטנַאקַאב - - רעלסעד סקילעפ (2

 -סעד קעלַאס ףעש:ײצילָאּפ ןופ רעטָאפ .רעוט

 עקניל ןויצ-ילעוּפ

 -וצ ןשיטָארעלקס א ןיא ןעװעג ָאטעג ןיא .רעל

 ןופ םישעמ יד ןיא ךיז טריטנעירָא טינ .דנַאטש

 םינינע עזצי:יללער ןיא קיטעט ןעװעג .ןוז ןייז

 -עג ןרַאפ טלעג ןעלמַאז וויטקא ןפלָאהעג ןוא

 -רעטנוװ ןוא טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעז

 .ףליה

 עּפורג עטריזינַאגרָא ןַא ָאטעג ןיא טריטסיײזקע טָאה'ס יצ טנַאקַאב טינ רימ זיא'ס

 ןופ םירבח עקידנגלָאפ ןופ ןעמענ יד ָאטעג ןיא ךיז ןָאמרעד'כ .ןויצ-ילעוּפ עקניל ןופ

 ןיא סױרַא) עפייא ,(דנַאברַאפ-רערעל ןופ רעציזרָאפ) .יקצינעס .י : ןויצ-ילעוּפ עקניל

 ,(טנַאקַאבמוא לרוג) ץַאמרַאכ ןוא (דלַאװ

 הדונא

 ןיא עּפורג-הדוגא עטריזינַאגרָא ןַא ןעוועג זיא'ס יצ טנַאקַאב טשינ רימ זיא'ס

 -גיוו ןוא (1 הפי ןסינ ברה ןזעוװעג קסעתמ ךיז ןבָאה םינינע עזעיגילער ייב .ָאטעג

 .(2 קישטרָאד
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 עז -- םינבר יד ןופ לרוג ןגעוו ןוא -- ָאטעג ןיא ןּבעל ןזעיגילער ןגעוו

 יד ןעוועג ןענעז גרעבצנימ ןוא םייהנקָארט ןרָאטַאנעס-הדוגא יד ,לטיּפַאק רעדנוזַאב

 ןזָאלרַאפ 1941 ףוס .ךיק ערשכ יד ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ָאטעג ןיא עטשרע

 .עשרַאװ-קָאטסילַאיב גנוטכיר ןיא ָאטעג םעד

 ןופ ןַאמטַאר רענעזעװעג --- קישטרַאדגװ (2 ןופ םיברוקמ יד ןופ - - הפי ןסינ ברה (

 רעד ןיא ויטקַא .רחוס א .ענליװ ןיא הדוגא -לצר א ןופ רבחמ .יקסנעזדָארג רזוע םייח

 .טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןופ טעברַא .הפי רתסא ןופ רעטָאפ .טחוש .רוביח ןזעיג

 ןזיירק עזעיגילער יד ןופ רעיײטשרָאפ ךיוא ףוסל -ַץר ַא ןדנירג וצ ָאטעג ןיא ןעװעג לדתשמ ךיז
 ,טעטימָאקו-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןיא .טַאר-ןדיי םייב גנולײטּפָא עזעיגיל

 יךַאד, רעשיטסינויצ רעד
 ,םיובנענעט יכדרמ וצ טעדנעוװעג ךיז ךיא בָאה ָאטעג ןופ געט עטשרע יד ןיא

 עלַא ןופ ןטייקיטעט יד ןרינידרָאָאק ןגעוו קושטניּפ םהרבא ןוא דעבעיל עיזדנַא

 -ַארטס ףיוא ,ןעמוקרָאפ טפָא ןגעלפ הליחתכל .ָאטעג ןיא ןעגנוריּפורג עשיטסינויצ

 -סינויצ-סערגנָאק יד ןופ ןעגנוטַארַאב עמַאזניימעג ,2 רעמונ רעדָא ,15 רעמונ סַאג-ןוש

 -עיצַאנידרָאָאק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא םורַא םישדח רָאּפ ַא ןיא .ןּפורג עשיט

 רעדָא ,("גג9) "ךַאד, ןעמָאנ ןרעטנוא ןעגנוריּפורג עשיטסינויצ עלַא ןופ טעטימָאק

 :רעקידנגלָאפ ןעוועג זיא לעטשנעמַאזוצ ןייז .ןביז יד ןופ טעטימָאק

 ךרוד ןרָאװעג ןטיברַאפ רעטעּפש ,ןַאירוג ַאװַאס -- תודחאתה-ןויצ ילעוּפ

 .ןַאמטנעמיד לארשי

 .יקצעשזרָאװד קרַאמ --- תודחאתה-ןויצ ילעופ 2

 .קושטניּפ םהרבא -- 'א ןטסינויצ ענײמעגלַא

 ,ָאדיּפַארט --- 'ב ןטסינויצ ענײמעגלַא 4

 קציוָאנאקלימ יתבש ר"ד -- ןטסינויצ עשיאייטרַאּפמוא .5

 ןַאמזַאלג ףסֹוי -- ןטסינָאיזיװער 6

 םעד זאלט ןייז ךָאנ ,וָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ -- טנגוי עשיצולח

 .רענווָאק אבא ןטערטרַאפ םיא טָאה ָאטעג רענליוו

 .ןיקסעש ץיּפשוא טסיחרזמ רעד טקילײטַאב ךיז טָאה ןעגנוציז עקינייא ףיוא

 ןריגיריד ןוא ןרינידרָאָאק ,ןרירטנעצנָאק :ןזעוועג ןענעז "ךַאד , ןופ ןבַאגפיוא יד

 -רוטלוק רעשיאערבעה רעד רַאפ גרָאז ;ָאטעג ןיא טייקיטעט עשיטסינויצ עצנַאג יד

 ,רעטַאעט רעשיאערבעה רעד :ןעגנוגיײװצּפָא עריא ןוא "תירבע תירב,) טייקיטעט

 -בעה ,טנעמָאמ-לארשי-ץרא ןרַאפ גרָאז ;(תירבע תיעדמ הרבח ,רָאכ רעשיאערבעה

 ערעדנַא טימ טקַאטנָאק ;ןזעװ-לושדָאטעג ןופ םַארגָארּפ רעלַאנָאיצַאנ ןוא דומיל שיאער

 ןגעלפ ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ ןופ םיחילש עשיצולח יד) ,סָאטעג ןוא םיבושי עשידיי

 רעד רַאפ רעצעלּפ-סטעברַא רַאפ גרָאז ("ךַאד, ןטימ ןעגנוציז-טכירַאב ןטלַאהּפָא

 -יטקַא ;ןבעל-ָאטעג ןופ ןלַאירעטַאמ עשירָאטסיה ןעלמַאז רַאפ גרָאז ;טנגוי רעשיצולח

 -לעזעג ןכרוד) ָאטעג ןופ טייקיטעט רעלַאיצָאס רעד ןיא לייטנָא רעקידתופתושב רעוו

 .ןעּפ ןוא טסייג ןופ ןשטנעמ יד ןציטשרעטנוא ;(טעטימָאק-ספליה ןכעלטּפַאש

 טינ טָאה ,רעטקַארַאכ םענײמעגלַא ןַא ןופ טירטסױרַא רעשיטסינויצ םוש ןייק

 ."ךַאד, ןופ םכסה ןקידרעירפ ַא ןָא ָאטעג ןיא ןעמוקרָאפ טנעקעג
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 טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןיא טריטנעזערּפער ןעוועג זיא ?ךַאד, רעד

 רעטצעל רעד ןיא ,ךימ ןוא לואעד ,קושטניּפ םהרבא ,יקציװָאנַאקלימ יתבש ר"ד ךרוד
 .ןַאמזַאלג ףסוי ןוא רענווָאק אבא ךיוא ָאטעג ןופ הפוקת

 ָאטעג רענליוו ןיא טכַארבעג ןבָאה םיחילש עשידרערעטנוא עשיצולח יד ןעוו

 -לעזעג ןוא סרעלעטשטפירש רַאפ ןלייטרַאפ וצ עשרַאװ ןיא ?טניָאשזד, ןופ רעטלעג

 -ימָאק-סגנולייטרַאפ ַא ןרָאװעג ןפורעגנעמַאזוצ "ךַאד, ןכרוד זיא ,סרעוט עכעלטפַאש

 עלַא ןופ ןעּפ ןוא טסייג ןופ ןשטנעמ רַאפ רעטלעג יד טלייטרַאפ טָאה רעכלעוו ,טעט

 עטקישרַאפ רעדָא ענעמוקעגמוא ןופ רעדניק ןוא תונמלא רַאפ ךיוא יװ ,ןעגנוטכיר

 ,ןּפורג טנגוי יד טציטשרעטנוא ךיוא טָאה "ךַאד, רעד .סרעוט עכעלטפַאשלעזעג

 ןוא ,סָאטעג ערעדנַא ןיא טרעדנַאװעגרעביא הפוקת רעטשרע רעד ןיא ןבָאה עכלעוו

 -רָאפ ןענעז'ס ואוו ,דנַאלסורסיײיװ ןיא סָאטעג יד ןופ עקידנרעדנַאװקירוצ יד רעטעּפש

 .תוטיחש-ןדיי ןעמוקעג

 ןופ לָאצ יד טרעסערגרַאפ "ךַאד, רעד טָאה ָאטעג ןופ הפוקת רעטצעל רעד ןיא

 ןוא קינזער לסינ ,םיובנייש לאיחי ,ןייטשנרעב ןָאעל ר"ד טימ רעמענליײטנָא ענייז

 .?ָאטעג רענליוו ןופ טעטימָאק-עיצַאנידרָאָאק רעשיטסינויצ , ףיוא ןעמָאנ ןייז ןטיבעג

 יףיופ

 עכלעוו ,סרעריפנָא ענייז ןופ ךס ַא טלעפעג ןבָאה ָאטעג רענליוו ןיא "דנוב , םעד

 ןענופעג ךיז טָאה ענליוו ןעוו ,1941 ןוא 1940 ןרָאי יד ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ ןענעז

 -ָארַא ףסוי ,ווָאקינזעלעשז בקעי ,לַאטנעזָאר ַאננַא) טכַאמ רעשיטעיווָאס רעד רעטנוא

 (ערעדנַא ןוא רעבליזנייפ ,שטיוװָאנ

 יד ךרוד זיא ,ָאטעג םעד ברע .טַאר-ןדיי םעד ןפַאש ןטערטעגוצ זיא ןעמ ןעוו

 רעשידנ'ב רעד טָאה גנודַאלנייא יד ."דנוב , רעד ךיוא זרָאװעג ןדַאלעגנייא ןרָאטַאיציניא

 .דנַאטשַאב ןיא גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא עיצַאגעלעד ַא טקישעג ןוא ןעמונעגנָא טעטימָאק

 רעד ןופ םכסה ןטימ .(4 ןַאמשיפ ןוא (3 יקסנושַאי .ג ,(2 ןַאמדיװ ,(1 רענּפַאװ ןופ

 ,ןטסידנוב יירד טַאר-ןדיי ןיא ןַאד ןיײרַא ןענעז ײטרַאּפ רעשידנוב

 ןעמונעגלייטנָא ןבָאה ,אפוג ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,טַאר-ןדיי ןיא

 ןופ םירבח עקידנריפנָא יד ןופ .ןַאמשיפ ןוא יקסנושַאי ירָאגירג :ןטסידנוב ייווצ

 שריה ,(5 קורק ןַאמרעה ףעמענ יד טנַאקַאב ןעוועג רימ ןענעז ָאטעג ןיא "דנוב,

 הקבר ,(9 ןיקייל ףסוי ,(8 קיניָאװכ םהרבַא (7 טלַאטשעגטוג םירמ ,(6 טלַאטשעגטוג

 ןעמ יו .ןַאמדיװ ,ןַאמשיפ ,יקסנושַאי ירָאגירג ,(11 יקסנושַאי האל ,(10 ןײטשּפע

 .(12 רעמערק יטַאּפ ןעוועג טעטימָאק-"דנוב , ןופ ןירעציזרָאפ יד זיא ,טלייצרעד

 טַאר-ןדיי ןיא העּפשה עקידנטיײדַאב ַא טַאהעג טייצ ערעגנעל ַא טָאה "דנוב, רעד

 טימ ןוא גנולײטּפָא-עיצַאזינַאגרָא רעד טימ טריפעגנָא טָאה יקסנושַאי .ג .ָאטעג ןופ

 ןענעז טלייצרעד ןעמ יו .ןטַאטשרַאװ יד טימ ,ןַאמשיפ .גנולײטּפָא"רוטלוק רעד

 סרעייטשרָאפ ענייז ןפרַאד יצ ,ָאטעג ןיא "דנוב, םעד בלַאהרעניא תועד-יקולח ןעוועג

 ןיקסנושַאי .ג טרעטייורעד סנעג בקעי טָאה ָאטעג ןופ ףוס םוצ .טַאר-ןדיי ןיא ןציז

 ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז ןבָאה "דנוב, ןופ םירבח עייר עצנַאג ַא .טַאר-ןדיי ןופ

 רערעל ,ןייארַאפ ןטַארעטיל ,בולק טנגוי ,ןזעוו-לוש יוװ .ןבעל-רוטלוק ןופ ןגייווצ עלַא

 יקסנושַאי ,ןיקייל ףסוי ,טלַאטשעגטוג םירמ ןוא שריה ,קורק ןַאמרעה) .דנַאברַאּפ

 .(ערעדנַא ןוא
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 -לעזעג םעד ןפַאש ןיא ןפלָאהעגטימ דנטיידַאב הליחתכל טָאה עּפורג עשידנוב יד
 ,קורק ןַאמרעה ְךרוד ןטערטרַאפ ןעוועג זיא יז ןכלעוו ןיא ,טעטימָאק-ספיה ןכעלטפַאש
 יקסנושַאי ןוא טלַאטשעגטוג שרעה ,קיניָאװכ םהרבא

 טנַאקַאב רימ ןענעז ,גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא ,עוויטקַא ,ןטסידנוב ןופ
 -ועלַאּפ עקמיס ,(14 יקסנילּפַאק לאומש ,(13 קיב עיסא ,קיניָאװכ םהרבא ןופ ןעמענ יד
 םיחילש ךרוד 2 ןופ תועידִי ןעמוקַאב ןגעלפ ןזיירק עשידנוב יד .במָאלָאג ןוא יקס
 .ס"ּפּפ ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשילױּפ רעד ןופ

 -קיל רעד תעשב ןעמוקעגמוא -- רענּפַאװ (1 -
 ,1941 רָאי ןיא טַאר-ןדיי ןטשרע ןופ עיצַאדיװ

 .טנַאקַאבמוא לרוג --- ןַאמדיװ (2

 -טימ ,טַאקָאװדַא -- יקסנושַאי ירָאגירג (3

 -קיל ןיא .ָאטעג רענליװ ןיא טַאר-ןדיי ןופ דילג

 -ַא ךרוד ןטלַאהַאבסיוא ָאטעג ןופ ,געט-עיצַאדיװ
 .טבעל רֶע .טסירק

 ןיא טאר ןדיי ןופ דילגטימ -- ןאמשיפלאי 4

 ןיא ןעמוקעגמוא ךעלנײשרַאװ .ָאטעג רענליװ

 ,1944 רָאי ןיא אגָאָאלק

 -ַאָאלק ןיא ןעמוקעגמוא --- קורק ןַאמרעה (5

 לטיּפַאק עז .1944 רעבמעטּפעס ןט19 םעד אג

 ."סרעוט-רוטלוק ענעמוקעגמוא ןופ ןטלַאטשעג;

 -נוב רעטנַאקַאב - - טלאטשעגטוג שריה (6
 -עװַאב-טפנוקוצ רעד ןיא ויטקַא ,רעוט רעשיד

 -טלעװ רעטשרע רעד ןופ טײצ רעד ןיא .גנוג

 -יש יד ןופ קיירטש ַא טימ טריפעגנָא המחלמ

 ַא רַאפ עשרַאװ ןיא לוש-סלדנַאה רעד ןופ סרעל

 ךרוד -ןרָאװעג טריטסערַא .שידיי ןיא לוש רעשידיי

 ץנערעפנָאק רעװעשרַאװ רעד ףיוא ןשטייד יד

 טרַאּפשרַאפ ןוא 1918 רָאי ןיא "טפנוקוצ, ןופ

 ןרַאפ ןרָאא יד ןיא .גנוטסעפ רענילדָאמ ןיא

 ןיא קיטעט סרעדנוזַאב ןעוועג גירק-טלעוו ןטייווצ

 -לעטשעגנָא-סלדנַאה רַאפ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ

 -נַאה עשידיי יד ןטערטרַאפ ךיוא טָאה רֶע .עט

 ןיא ןליוּפ ןופ עטלעטשעגנָא-ָארויב ןוא -סלעד

 -טנפערַאפ .עטלעטשעגנָא ןופ לַאנָאיצַאנרעטניא

 ."גנוטייצסקלָאפ , ןיא ןעייסע ןוא רעדיל טכעל

 ןעמָאנ ןרעטנוא רעדיל דנַאב ַא טפעלטנפערַאפ

 -עג 1939 רָאי ןיא ."טפַאשדנַאל ןוא שטנעמ;

 ןיא .ענליװ ןייק םָארטש-םיטילּפ ןטימ ןעמוק

 .ןטעיװַאס יד ךרוד טריטסערַא ןעװעג 1940 רָאי

 -ַאב יד ןופ רענײא ןעװעג רע זיא ָאטעג ןיא

 -לוק ןיא ויטקַא רעייז ןוא סרענדער עטסטבאג

 -יניא רעד טימ סױרַא ךיוא זיא רע .ןבעל-רוט

 ןיא טאר ןלענָאיסעּפָארּפ ַא ןפאש וצ עוויטַאיצ

 -רַאװסטעברַא עייר ַא טימ טריפעגנָא ;ָאטעג

 -ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןופ דילגטימ ,ןטַאטש

 -וקעגמוא .ןיײארַאפ-ןטַארעטיל ןופ ןוא טעטימָאק
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 ,ןוז ןייז טימ ןעמַאזוצ

 -נעצנָאק ןיא ןברָאטשעג .ָאטעג ןיא 1 רעמונ

 1944 רעבמעטּפעס ןט19 םעד ,אגאאלק ןיא ןעמ

 שריה ןופ יורפ יד - - טלַאטשעגטוג םירמ (7

 -יירש רעשידיי רעד ןופ רעטסעווש ,טלַאטשעגטוג

 / .ָאטעג ןיא ןירעוט-לוש ,ּפָאקטָאר האל ןירעב
 לעזעג ןיא .ויטקַא .ָארויבלוש ןופ דילגטימ

 ןיא טריטרָאּפעד .טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאש

 .ץיצַאדיװקילָאטעג ןופ גָאט

 ןרָאװעג ןעגנָאהעג -- קיניַאװכ םהרבא (8

 -ַאק עז םיטרּפ .1943 רעבמעטּפעס ןטס23 םעד

 ןופ גָאט ןיא , ןוא "ןעייג סרענַאזיטרַאּפ , לטיּפ

 ."עיצאדיװקילדָאטעג

 רענליװ רעקירָאיגנַאל --- ןיקיל ףסוי (9

 לוש-סקלָאפ ןופ רעטייל .רערעל ןוא רעוט-לוש

 עדנע ,דנַאלשטיײד ,ןעגרעמטואַאד רעגַאל-עיצַארט
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 -וקעגמוא ,ןירערעל - - ןײטשּפע הקבר 0

 .1941 רָאי ןיא ןעמ
 -- ַאקסנושַאי האל (1

 ,טבצל

 :ןעמָאנ רעשלדײמ -- רעמערק יטַאּפ 2

 .1867 רָאי ןיא ןריובעג .איאקצינדערס ַאלטָאמ

 ,לוש עשיטסיטנעד גרוברעטעּפ ןיא טקידנעעג

 -ערק ידַאקרַא רעוט ןשידנוב ןטנַאקַאב ןופ יורפ

 טקישרַאפ ןוא טריטסערַא 1897 רָאי ןיא ,רעמ

 רָאי ןיא .עינרעבוג רעװעליהָאמ ,יסוַאשט .ןיא

 ןיא .יסיואשט ןופ יז טפיולטנא 2

 -לָע ןפיט ריא ץַָארט ,רעמערק יטַאּפ טָאה ָאטעג

 .ןגָארפ עקידנפיול וצ סערעטניא טַאהעג ,רעט

 םינקז ןוא ןעיורפ יד טימ ןרָאװעג טריטרַאּפעד

 -עג רָצנלייי ןופ עיצַאדיװקיל ןופ גָאט םעד ןיא

 .1943 רעבמעטּפעס ןטס23 םעד ,ָאט

 .ןטס23 םעד ןעגנאהעגפיוא - קיב עיסא 3
 סרענַאזיטרַאּפ, ןעלטיּפאק עז .1943 רעבמעטעס

 -װקילָאטעג רעד ןופ גָאט ןיא, ןוא "ןעייג

 ,"עיצַאד

 למעשז ןיא ןריובעג -  יקסנילּפַאק .ש 4

 א"פפ ןיא רָאטקורטסניא-רעװעג .1914 רָאי ןיא

 .טבעל ."ןוחצנ, ץּפורג ַא ןופ רעריפנָא

 ,ירָאגירג ןופ יורפ



 עּפורג עשיטסינומַאק יד

 ןיא ןטסיװיטקַא יד ןופ .עּפורג עשיטסינומָאק עקיטעט ַא ןעוועג זיא ָאטעג ןיא

 1 גרעבנעטיוו קחצי ףופ ןעמענ יד טנַאקַאב רימ ןענעז עּפורג רעשיטסינומָאק רעד

 ,(5 ןייטשנרעב םירמ ,(4 ןיקסעּפָא בייל ,(3 יקסווָארָאב ַאנעיכ ,(2 יקסווענשרעש לרעב

 ,(9 ןַאלּפַאק בקעי 8 רעקסײדָאמ עינָאס ,(7 יקסווענשרעש ַאזָאר ,(6 אדיורב לחר

 עקטיא ,(12 ןּרעּפלַאג עקוועט ,(11 ןָאדרָאג שריה ןוא עקווָאיל ,(10 קינװָאטנַאג םהרבא

 .(15 יקסיקַארוב לחר ,(14 שטיװעקצַאמ קחצי ,(13 יקצָאבויל עקנָאד ןוא

 -רָאקס יד ןיא ןרָאװעג ןזָאלעגּפָארַא 1942 רַאורבעפ ןיא זיא טלייצרעד ןעמ יו

 -ַארַאּפ עשיטעיווָאס יד ןופ עּפורג ַא ַאקַאװָאלַאיב ןופ טייוו טינ ,רעדלעוו רענַאשטוב
 םעד סיגרַאמ רידנַאמָאק רעייז ןופ ןעמוקַאב ןבָאה לָאז גרעבנעטיוו קחצי .ןטסיטוש

 ןופ רעדילגטימ סלַא .ענליוו ןיא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינומָאק ַא ןדנירג וצ חכ יופי

 -רעש לרעב ,גרעבנעטיוו קחצי ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז טעטימָאק ןשיטָאטש .רענליוו

 ,טעטימָאק ןופ רַאטערקעס רעד ,יקסווענשרעש לרעב .יקסוװוָארָאב ענעיכ ןוא יקסווענש

 -ץשּפ ןַאי טסינומָאק ןשילױּפ ןוא װָאקַאילבָארָאק סורסייוו ןופ ףליה רעד טימ טָאה

 .ענליוו טָאטש ןיא ןזיירק עשיטסינומָאק ןפַאש וצ ןבױהעגנָא יקסלַאוו

 רעשיטסינומָאק רעמַאזניימעג ַא ,טלייצרעד ןעמ יװ ,ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רעטעּפש

 לרעב :לעטשנעמַאזוצ ןקידנגלָאפ ןטימ ָאטעג ןוא טָאטש רַאפ טעטימָאק-יײטרַאּפ

 טנַאדנעמָאק) גרעבנעטיוויקחצי ,(טעטימָאק ןשיטָאטש ןופ רַאטערקעס) יקסווענשרעש

 -ָאטש ןופ עיצַאזינַאגרָא) וָאקַאילבָארָאק רַאקַאמ ,(ָאטעג ןיא בַאטש-רענַאזיטרַאּפ ןופ

 .(לָאמָאסמָאק) רעקסיײדַאמ עינָאס ,(עיצַאטיגַא) יקסלַאװעשּפ ןַאי ,(ךעלזיירק עשיט
 םעד ןפַאשעג "ךַאד, ןשיטסינויצ ןטימ ןעמַאזוצ טָאה עּפורג עשיטסינומָאק יד

 דצמ ןײרַא ןענעז סע ןכלעוו ןיא ,טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןופ םוידיזערּפ

 רעטעּפש ,ןייטשנרעב ערימ ,ןַאלּפַאק בקעי ,ןיקסעּפָא בייל ,אדיורב לחר :ןטסינומָאק יד

 .יקסװָארָאב ענעיכ ןוא גרעבנעטיוו קחצי ךיוא

 -לוש ןוא -רוטלוק ןיא טקילײטַאב ויטקַא ךיז טָאה עּפורג עשיטסינומָאק יד

 ןוא ןַאלּפַאק בקעי ,ןיקסעּפָא בייל ,אדיורב לחר ,ןייטשנרעב םירמ) ָאטעג ןופ ןזעוו

 ,גנוגעוװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ לייט רעקידתודוסי ַא ןעוועג זיא ןוא ,(ערעדנַא

 ,טיוט ןייז זיב גרעבנעטיוו קחצי ןענַאטשעג זיא'ס רעכלעוו ןופ שארב

 -עג ןענעז ָאטעג ןיא עּפורג רעשיטסינומָאק רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא

 ,בולק-טנגוי ןופ רקיעב ,טנגוי רעד ןופ ןלייט עסיורג ןענַאטש

 -יויטקַא עטלוב ַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה טנגוי ריא ןוא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד

 עשיטילָאּפ ערעדנַא עלַא טימ קידנרירעּפָאָאק ,ןבעל-ָאטעג ןופ םיחטש עלַא ףיוא טעט

 ,ָאטעג ןיא ןעגנומערטש

 .רעטסעװש-ןעקנַארק -- יקסוװָארַאב ענעיכ (3

 ןשיניצידעמ רענליװ ןופ ןירַאטערקעס ענעזעװעג

 ןופ טנַאדנעמָאק - - גרעבנעטיו קחצי (
 םעד ןעמוקעגמוא .א"פפ בַאטש-רענַאזיטרַאּפ

 ,לטיּפַאק רעדנוזַאב עז .1943 ילוי ןט6

 ןופ ראטערקעס -- יקסװענשרעש לרעב (2

 ךלַאװ ןיא .ָאטעג ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד

 ."ףמַאק , עפורג רעד ןופ ראטערקעס רעשיטילָאּפ

 ,טבעל רע

 דלַאװ ןיא ,1940 רָאי ןיא ןייארַאפ ןלענָאיסעפָארּפ

 ןפורגספמַאק יד ןיא ןירַאסימָאק עשיטילַאּפ

 ,טבעל יז ."ןוחצנ, ןוא "המקנ;

 ןט10 םעד ןעמוקעגמוא ןיקסעּפָא בײל 4

 ענעמוקעגמוא  לטיּפַאק עז םיטרּפ ,1944 ילוי

 ."ָאטעג ןופ סרעוט-רוטלוק
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 לטיּפַאק עז םיטרּפ -- ןיטשנרעב םירמ (5

 ."ָאטעג ןופ סרעוט-רוטלוק ענעמוקעגמוא

 ןיא ןירערעל עקירָאיגנַאל -- אדיורב לחר 66

 ןירעיובטימ עוויטקַא .ןזעװ-לוש ןשידיי רענליוו

 ןיא ָארויב-לוש ןופ דילגטימ .לושיָאטעג רעד ןופ

 -װקילָאטעג ןופ גָאט ןיא טריטרָאּפעד .ָאטעג

 .עיצַאד

 "ויב ןופ ןירעטייל --- יקסװענשרעש אזַאר (7

 ןיא טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ָאר

 1943 ילוי ןטס26 םעד ןעמוקעגמוא .ָאטעג

 -ַאל ןופ קירב רעד ייב ףמַאק-רענַאזיטרַאּפ ןיא

 יא סָאװ ,ןצכַא ןופ עּפורג יד) קָאשירַאװ

 .(ןַאמזַאלג ףסוי טימ סױרַא

 ענליװ ןיא ןריובעג -- רעקסײדָאמ עינָאס (8

 רענדָארג ןיא ןסעזעג רָאי טכַא .1914 רָאי ןיא

 ץויטקַא .טייקיטעט רעשיטסינומָאק רַאפ הסיפת

 ןיא טעברַאעג .ָאטעג ןיא ןירעוט עשיטסינומָאק

 גנוטייצ רעלַאגעלמוא רעד ןופ עיצקַאדער רעד

 ןופ ןירעריפ-עּפורג ."ישטשָאנלַאװ רַאדנַאטש,

 ךָאנ .בַאטש-א"פפ ןטייװצ ןופ דילגטימ ,א"פפ

 ןיא יז טביײלב ָאטעג ןופ עיצאדיװקיל רעד

 "וצנָא א"פפ ןופ תוחילש ןיא ןרָאפעג .טָאטש

 .סרענאזיטרַאּפ עשיטעיװָאס טימ ןטקַאטנָאק ןדניב

 רַאפ ןעגנוטייצ ןוא סעיצַאמַאלקָארּפ ןבעגעגסױרַא

 ,גנורעקלעפַאב רעשיװטיל ןוא רעשיליוּפ רעד

 ןשיװטיל ןויטקַא םייב טָאטש ןיא טניואוועג
 ײז ןעװ .סַאקסװָאקנַאי ןַאילוי רעריפ-רעטעברַא
 עשטערַאז ףיוא ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ןענעז
 -טנַא ךיז טָאה ,ָאּפַאטסעג ךרוד 23 רעמונ סַאג
 -רעד זיא סַאקסװָאקנַאי ןאילוי .ףמאק א טלקיװ

 טָאה עינָאס .ָאּפַאטסעג ךרוד ןרָאװעג ןסָאש
 ךיז טָאה יז רָאנ ,דרָאמטסבלעז ןייגאב טלָאװעג

 .ר .ס

 ןעמוקעגמוא זיא יז .טעדנואוורַאפ טכייל רָאנ

 .ָאּפַאטסעג ןופ ןרעלעק יד ןיא

 בקעי

 לטיּפַאק ןיא םיטרּפ .1943 רעבמעטּפעס ןטס2

 / -+"ןעייג סרענַאזיטרַאּפ,

 ןופ רעריפ-ןּפורג -- קינװַאטנַאג םֶהרבה 0

 ןרעגא:-עיצַארטנעצנָאק ןיא טריפעגסיורַא .אייפפ

 .טבעל רע .דנַאלטסע ןייק

 ייוצ -- ןָאדרַאג שריה ןוא ַאקוָאיל (1

 שריה ,1920 רָאי ןיא ןריובעג אקווָאיל .רעדירב

 ילוי ןטס26 םעד ןלַאפעג עדייב .1922 רָאי ןיא

 .קָאש" .ַאװַאל ןופ קירב רעד ייב ףמַאק ןיא 3

 רָאי ןיִא ןריובעג - - ןרעפלאג עקװעט (2

 יּפַארענַאיטרַאּפ רעד ןיא רעריפ-ןּפורג ,8

 רע .דלַאװ רעקצינדור ןיא ?ףמַאק, גנולייט

 : .טבצל

 ןיפ ןיז - -- יקצַאבויל עקזיא ןוא עקנָאד (3

 עקנַאד .יקצאבויל ךורב רערעל רענליװ ןטנַאקַאב

 ,לָאמָאסמָאק ןופ דילגטימ ,1921 רָאי ןיא ןריובעג

 -צג ךרוד טריטסערַא ,א"פפ ןיא רעריפנָא-ןּפורג

 ףמַאק ןיא ןלַאפעג .הסיפת ןופ טפיולטנא .ָאּפַאטס

 -עגמוא עקזיא רעדורב ןייז .1944 רַאונַאי ןיא

 .םיא ךָאנ ץרוק ןעמוק

 -ליװ ןיא ןריובעג -- שטיװעקצַאמ קחצי (4

 .לָאמָאסמָאק ןופ ךילגטימ .1922 רָאי ןיא ענ

 ןטס26 םעד ןלַאפעג .א"פפ ןופ רעריפ-ןּפורג

 . -ַאװַאל ןופ קירב רעד ייב ףמַאק ןיא 1942 ילוי
 .קָאשיר

 -לעזעג ןיא קיטעט יקסיקַארוב לחר (5

 ןטס-26 םעד ןלַאפעג .טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאש

 .קָאשירַאװַאל ייב ףמאק ןיא 1943 ילוי

 -ולָאװער-ןטסילַאיצָאס עּפורג ַא המחלמ רעד רַאפ קיטעט ןעוועג זיא ענליוו ןיא

 .ןזיירק-רעטעברַא יד ןיא העּפשה עקיטנָאק ַא טביאעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,ןרענָאיצ

 -ורט רעדירב ,(3 רעזנוצ ץרּפ ,(2 שטיוועקאלאמ ןושרג ,(1 ןייטשנטכיל : ייז ןשיווצ

 .ָאטעג ןיא ןבילבעג ןענעז עּפורג רעד ןופ עקינייא רָאנ ,(4 יקסנַאיּפ
 ,רוטַארעטיל ןופ רערעל --- ןייטשטכיל (1

 .ָאטעג ןראפ ךָאנ ןעמוקעגמוא ,רעצעזרעביא
 ןיא םיײה רעד ןופ סענוּפַאכ ךרוד טריפעגקעװַא
 ףיוא ןטרָאד ןופ ןוא שינגנעפעג רעקשיקול רעד
 .1941 קענאבוראפ

 ןופ יָאטלַאדער -- שטיװעקאלאמ ןושרג 2

 ,ריביס ןיא 1905 ןיא טקישרַאפ ."ןעניגַאב;,
 ,1941 רעבָאטקָא ףוס ןעמוקעגמוא

 ןעװעג .רעלעטשטפירש --- רעזנוצ ץרפ (3

 -נײשרַאװ .ָאטעג ןופ ןבעל רוטלוק ןיא וויטקַא

 ןרעגַאל עיצַארט:עצנָאק יד ןיא ןעמוקעגמוא ךעל

 ,דנאלטסע ןופ
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 וויטקא יקסנַאיּפורט .י ןוא .פ רעדירב 4

 רענייא .ָאטעג ןיא ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןיא

 -ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןופ דילגטימ (?לווייפ)

 -וצ ָאטעג ןֹופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא טעטימָאק

 -ַאב עטַאװירּפ א 6 רעקצינדור ףיוא ןפורעגפיונ
 -ינַאגרָא דנַאטשרעדיװ א ןדנירג ןגעװ גנוטַאר
 -רָאג טערקנָאק זיא גנוטַארַאב רעד ןופ .עיצַאז
 טיצ רעבלעז רעד ןיא לײװ ,ןענַאטשטנַא טינ
 רעד .א"פפ יד ןרימרָאפ וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 גנולעטשרָאפ יד טריפעגפיוא רעדורב רעטייווצ
 -רָאּפעד עדיב .בולק רעדניק ןיא ?סעקלַאיל,
 -עגמוא .ןרעגַאל עיצַארטנעצנָאק יד ןיא טריט
 . ,1944-1945 ןעגרעמטואַאד ךעלנײשרַאװ ןעמוק

 ,םעד ןעמוקעגמוא -- ןַאלּפַאק

 ֹא

 ן

 יי הק ר קרי 7



 -- טעטימָאק-ספליה רעכעלטפַאשלעזעג רעד
 "טנעמַאלרַאּפדָאטענ , רעד

 טייקידנעווטיונ עקיטכיוו טסרעסיוא ןַא ןזעוועג זיא ןעגנוגנידַאב-ָאטעג יד ןיא

 עלַא ךיז ןטַארַאב ןוא ןטעברַאטימ ןלָאז סע רעכלעוו ןיא ,עיצוטיטסניא ןַא ןפַאש וצ

 -טפַאשלעזעג רעד ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ךיג זיא עיצוטיטסניא ַאזַא ןיא .ןעגנוריּפורג

 ,טעטימָאק-ספליה רעכעל

 רעטקַארַאכ ַא ןגָארטעג טעטימָאק-ספליה רעכעלטפַאשלעזעג רעד טָאה הליחתכל

 -יטשרעטנוא רעד ןופ ןסָאנעג טָאה סָאװ ,ףליה רעלַאיצָאס ןופ עיצוטיטסניא ןַא ןופ

 עיצקַא ןַא ןביוהעגנָא ךיוא טָאה ןוא טַאר-ןדיי םייב גנוליײטּפָא-עיצַאזיוװָארּפַא ןופ גנוצ

 -רעביא ןַא םיא ןיא ןזעוועג ןַאד זיא'ס .סרעניואוונייא-ָאטעג יד ייב תובדנ ןעלמַאז ןופ

 ןופ ןעמָאנ ןיא .רעקיטַאּפמיס ענייז ןוא "דנוב, ןופ םירבח ןופ טייהרעמ עקידנגיוו

 וצ ךיא ןוא קושטניּפ םהרבא ןרָאװעג טריגעלעד ןַאד ןענעז "ךַאד, ןשיטסינויצ

 ןייטשנרעב ערימ ,"דנוב , ןופ רעייטשרָאפ םעד ,קיניָאװכ םהרבא טימ ןעלדנַאהרַאפ

 ןכעלטפַאשלעזעג ןופ עזַאב יד ןרעטיירברַאפ עגונב ,ןטסינומָאק יד ןופ אדיורב לחר ןוא

 -רַאפ רעלַאיצַאס רַאפ עיצוטיטסניא ןַא ןופ םיא ןעלדנַאװרַאפ ןוא טעטַימָאק-ספליה

 ןבַאגפיוא עשימָאנָאקע-לַאיצָאס ךיוא יו ,עשיטילָאּפ טימ עיצוטיטסניא ןַא ןיא גנוגרָאז

 -ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןופ לעטשנעמַאזוצ םעד ןטייב טימרעד גנַאלקנייא ןיא ןוא

 .(?ךַאד, ןשיטסינויצ ןוא "דנוב, ,ןטסינומָאק רַאפ סרעייטשרָאפ עכיילג) טעטימָאק

 עייר ַא ךָאנ זיא טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןופ לעטשנעמַאזוצ רעד

 :ןזעוועג ןעגנולדנַאהרַאפ

 ,לואעד ,קושטניּפ םהרבא ,יקציװָאנַאקלימ יתבש -- "ךַאד, ןשיטסינויצ םעד דצמ

 .יקצעשזרָאװד קרַאמ

 בקעי ,ןיקסעּפָא בייל ,אדיורב לחר ,ןייטשנרעב ערימ -- ןטסינומָאק יד דצמ

 .ןַאלּפַאק
 -ירג ,טלַאטשעגטוג שריה ,קורק ןַאמרעה ,קיניָאװכ םהדבא -- ןטסידנוב יד ךצמ

 ,יקסנושַאי ירָאג

 רעקידנריטסיזקע ןַא וצ רעקידנרעהעגנָא-טינ סלַא --- יקסנַאיּפמורט .פ ךיוא יו

 .(ר"ס -- ָאטעג ןרַאפ) ָאטעג ןיא גנוריּפורג רעשיטילָאּפ

 -- ןדיי עזעיגילער ןופ רעײטשרָאפ ןדָאװעג ןגיוצעגוצ ךיוא ןענעז רעטעּפש

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,קירעב ןי'והא ברה םעד ןטערטרַאפ טָאה רעכלעוו ,קישטרָאדגיװ

 קחצי -- ןרידַאגירב-רעטעברַא יד ןופ רעייטשרָאפ ַא ךיוא יװ ,קנַארק זָאלוקרעבוט

 : .ןַאמזַאלג
 טעטימָאק-סֿפליה ןכעלטפַאשלעזעג םוצ ןבָאה ָאטעג ןופ הפוקת רעטצעל רעד ןיא

 רענווָאק אבא ,יקסוװוָארָאב ענעיכ ,גרעבנעטיוו קחצי ,ןַאמזַאלג ףסוי.טרעהעגנָא ךיוא

 .יקסנַאלּפַאק-ןַאלּפַאק ןוא

 :רעקידנגלָאפ ןעוועג זיִא טעטימָאק-ספליה ןכעלטּפַאשלעזעג ןופ םוידיזערּפ סָאד

 -- רעציזרָאּפ-עציוו ;("ךַאד, ועשיטסינויצ) יקציוװָאנַאקלימ יתבש -- רעציזרָאפ

 -יטסינויצ) יקצעשזרָאװד קרַאמ -- רַאטערקעס-לַארענעג ;(טסינומָאק) ןיקסעּפָא בייל

 -- דילגטימ-םוידיזערּפ ;(ןיטסינומָאק) ןייטשנרעב ערימ --- רעריסַאק ;('ךַאדצ רעש

 .יקסנַאיּפמורט

 ןכעלטּפַאשלעזעג ןופ םוידיזערּפ ןיא ןיירַא טינ ןענעז "דנוב , ןופ רעייטשרָאפ יד)
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 -רַאּפמוא םעד רַאפ טמיטשעג ןבָאה ןשסינומָאק יד יו םעדכָאנ ,טעטימָאק-ספליה

 רעטייוו רעבָא ןבָאה ייז ,רעציזרָאפ סלַא יקציװָאנַאקלימ יתבש ר"ד טסינויצ ןשיאייט

 ,(.ק .ה .ג ןופ םונעלּפ ןיא טעברַאעגטימ וויטקַא

 ךיג טייקיטעט רעלַאיצָאס ןייז ץוחַא זיא טעטימָאק-ספליה רעכעלטּפַאשלעזעג רעד

 ןטלַאהעג טפָא ןגעלפ ָאד .ָאטעג ןופ ?טנעמַאלרַאּפ ןשידיי, ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ

 ןוא םינינע-ָאטעג עלעוטקַא עגונב ןעגנוריּפורג ערעדנוזַאב ןופ סעיצַארַאלקעד ןרעוו

 ןופ ןעגנוציז יד ףיוא .ןעגנולעטש עמַאזניימעג ןרעוו ןעמונעגנָא ךיוא ןגעלפ טפָא

 עסיוועג ןגעק ןריגַאער ףרַאש טּפָא ןעמ טגעלפ טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג

 -ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןיא םגה) יײצילָאּפ-ָאטעג ןוא טַאר-ןדיי ןופ ןעגנולדנַאה

 קיטיײצכײלג ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןָאזרעּפ ייוצ טקילײטַאב ךיז ןבָאה טעטימָאק

 ' ױזַא .(יקציװָאנַאקלימ יתבש ר"ד ןוא יקסנושַאי ירָאגירג :טַאר-ןדיי ןופ רעדילגטימ

 םעד דצמ רעױט-ָאטעג םייב ןסיימש ןקידרקפה ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןענעז לשמל

 דצמ ןרָאװעג טריגעלעד -- סַאװעל טסיצילָאּפ ןשידיי םעד .,ךַאװ-רעיוט רעד ןופ ףעש

 םוצ ךיא ןוא ןיקסעּפָא בײל רעטכיד רעד טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג םעד

 ,סנעג בקעי ףעש-ײצילָאּפ-ָאטעג םוצ ןוא דירפ רעינעשזניא ,טַאר-ןדיי ןופ רעציזרָאפ

 -ָאטעג רעשידיי רעד ןופ טעטילַאטורב רעד ןגעק טסעטָארּפ ןפרַאש ַא ןקירדוצסיוא
 -ד ,יײצילָאּפ

 ,(ןיטסינומָאק) יקסווענשרעש ַאזָאר :קיטעט ןזעוועג ןענעז טעברַא-ָארויב רעד ןיא

 קחצי ןוא דיגמ ןנחלא ,("דנוב,) טלַאטשעגטוג םירמ ,(ןיטסינומָאק) יקסיקַארוב לחר

 .(ריעצה-רמושה) שטיװעלעּפעצ ,(תודחאתה-ןויצ ילעוּפ) ָאלסערב

 וצ עקיליווירפ ךס ַא ןענופעג טָאה טעטימָאק-ספליה רעכעלטפַאשלעזעג רעד

 -ָאשריג ר"ד ,קינשטור ר"ד ,ץנַארעמָאּפ ר"ד :ייז ןשיווצ .,טעברַא ןייז ןיא ףליה רעד

 .ערעדנַא ןוא רעלסעד סקילעפ ,ַאכודָאלָאס ,רעכַאמרעמַאק ,טפַאזנארב ,שטיוו

 -ייצילָאּפ-ָאטעג םייב טפמעקעגסיוא טָאה טעטימָאק-ספליה רעכעלטּפַאשלעזעג רעד

 -לעזעג ןוא עלעוטקעלעטניא רַאפ ןענייש-ץוש קיצרעפ ןוא ןייא סנעג בקעי ףעש

 ןלעג ַא ןגיוק וצ תלוכי םוש ןייק טַאהעג טינ ןבָאה עכלעוו ,סרעוט עכעלטפַאש

 עשיצולח יד טציטשרעטנוא טָאה טעטימָאק-ספליה רעכעלטפַאשלעזעג רעד .,ןייש

 עסיורג לעיצעּפס טליײטרעד ךיוא יװ ,ןעגנוציטשרעטנוא עוויטקעלָאק טימ םיצוביק

 .סָאטעג עקימורַא יד ןיא תוטיחש יד ןופ ענעפַאלטנַא יד רַאפ זעגנוציטשרעטנוא

 .םעד דצמ יורטוצ ןופ ןסָאנעג טָאה טעטימָאק-ספליה רעכעלטפַאשלעזעג רעד

 -רַאפ יד דצמ ,עטרינגיסעד יירפ ,סרעייטשרָאפ ןסעזעג ןענעז םיא ןיא לייוו ,םלוע

 רעד ןעוו טייצ רעד ןיא ,ָאטעג ןיא תוחוכ עכעלטפַאשלעזעג עטסקיטכיוו ענעדיש

 .טכַאמ רעשטייד רעד דצמ רעטרינימָאנ ַא ןזעוועג זיא טַאר?ןדיי

 ןעמוקרָאפ טפָא ןגעלפ טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןרעמיצ יד ןיא

 .גנוגעווַאב סדנַאטשרעדיװ רעד ןופ ןוא ןעגנוריּפורג עשיטילָאּפ ןופ ןפערטנעמַאזוצ

 טריטרָאּפעד ,גנולײטּפָא-סטײהדנוזעג ןופ רעטײל  ,ירוי רָאטקָאד --- יתבש  יקציװָאנַאקלימ

 לא ןרעגַאל יד ןיא ןטרָאד ןופ ,דנַאלטסע ןיק יא קרעװ ַא ןופ רָאטױא ,רענדער רעטנַאקַאב
 ירּפַא ןיא ןברָאטשעג .ןעגרעמטואַאד ןוא ףָאה : :

 -לַא ןיא ,גנואײרפַאב רעד ךָאנ געט ייווצ ,5 יא ערטנ- (טֿפזנאמ לארשי'רַא רגע שםקד
 ַא ןיא ןעװעג רע זיא רעטרעװ ענייז טול .ךַאװ 5 לָאמַא .הליהק רענליװ ןופ רעציזרָאפ-עציוו

 ןײק טאהעג טינ ןוא טַאר-ןדיי ןיא טייהרעדנימ לאײטרַאּפמוא רעטעּפש ,ןויצ ילעוּפ ןופ רבח

 .העד עקיגָאװ ,טַאר"ןדיי ןופ דילגטימ ,ָאטעג ןיא .טסינויצ רעש
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 * א ק; א טא ר-פ
 -חיד- יר--י--- - -ד---צ------ +=

 1942 10/8 םעד שעטימאק-ספליה ,זעג ןופ גְנוציז רערַאנעלֿפ לנד ןופ

 ,יקססושא* ,יקסנא*פמצװתט ,ןיקסעסא ,יקגיוואגאקליס .ה,ה 'ד ;הדנדעוונא

 ,קישסרארגיוו ,רעלס.עד ,אדיורב .ר ,ןייטסנרעב .פ ,שלאטסעגטוג ,קיניאווכ ,קורק
 ןופ ןרעטי"ל יד)אקסוועינשרעש ןפא ,יקצעטזְראווו .רּד ,קוצאבי" קהל צייג

 .:שכיראג /1
 טעס"מאק-ספל"*ת ,זעצג ןופ רעצי!ראפ רעד - *קציוואנאקלימ ,רד -=----ד-ד-

 1942 8/4 ןופ .ק.ה.ג ןופ סעניג רעד ןּופ טכיראב א רעביא טיג

 .1942 2/5 זיּב
 .ה.550.000 ללכבו = קֹוּוח םע" ראפ ,155,228 הסנכה
 .ןרידאגיױכ יד ראפ ייט ללעלג סאד ןשאסלווער עטּוג ןבעגעג בה סע

 ז"א'ס ןוא ,ןאורעגפע ךיילג ךיל שאה ,פ,ק.ה טיאהנייא-סטעברא יר

 טאר-ןדי* ןופ לאז ןיא טייהנייא רעד ןופ גנולמאזראפ א ןעסוקעגראפ
 ,טעברא רעד וצ ןיישטונ סעטכילּפראפ ךיז ןבאה ייו רעכלעוו ףיוא
 5 .ק.ה.ג רעד סריפ סע עכלצעוו
 -גייםעג א ןעמוקעגראפ ויאס קא ,ןפורעגשפא ךיוא ךיז סאה "סילייק*"
 "סילייק" ןוש רעייטשראפ יר טיפ םוידיוערפ ןוּפ גגוציז עמאז
 ,טעברא "ןופ ןאלפ א ןראוועג ןעסונעגנא זיא'ס רעכלעוו ףיוא

 ןופ) לבור 15.000 ןרופ ץנעוובוס א ןבעגעג טאה טאר-ןריי רעד
 (ךאלכיב סטעברא יד

 סעילימאֿפ 954 םטאנאמ ןראפ ןעטוקאב ןבאה ןעגנוציטשרעטנוא

 : (ןאורעפ 3.000 זיב ךאלניישראוו)

 ןבאה ןגזרעפ 5 ,ןליוז ראפ 54 ןראוועג ןבעגעגםיורצ זיא'ט

 .רעירפ ןופ 28 + ןענייש ץוש 15 ,פעראנ ןעמוקאב

 ,ןיק-רעדויק ,םייח-רעדניק רעד ןרצוועג טציטסרעסנוא זיא סצ
 .םיגקז-בסומ

 (ןעלזנעפ ןוא ןאסראק) ןפאטשסראוו ןופ וויסאיציניא יד ןבעגננ
 ראטקאפ רעכעלטפאסלעדעג רעסיורג א ןראוועג זיא .ק,ה.ג רער
 ,אטעג ןיא
 ןיא ןטימניירא ךיז לאפ .ק.ה,ג רעד זא ,ראפ טגעל יקסנושא*י ,ה
 ,סייהניײא רעד ןופ רעטעברא ןוא ןרידאגירב ןשיווצ םיכּוסכס "ר
 סאד ןרעכיגראפ ,ךאוו-ראט ןופ ןעגפולדנאהװ יד ןגנוו ןייגחער
 ,תושסקב יד ןקיריילרע

 ןוא ןרידאגירב ןופ עגארפ רעד עגונב זא ,שסצימ-יקסנאישפורט ,ח
 רילגסימ א סנעמעוו ,טאר-ןדיי רעד ןריגאער ףראד ךאוו-ראש
 ןנווצטאר וצ יוו ,עגאל יד ןטכארטאב זופ ןעמ - ,יקסנוטאי .ה זיא'ס

 םייב םיעותעת ם"פעמ *ד ,ס"וש-רעגנוה ןופ גנורעקלעאאב יד
 סלייסרואראפ ,ספצסלעזעג עצנאג יד ןױוא עשרעהרענוא ןענייז ףאוו-ראש
 עססערג יד ןססייל סי"רג ?יא רע +א טעדלעס רעלסער .8 ,ייז

 ,ץ.ה.ג םעד ראפ סעבראכיפ
 ראפ ןסקודארפ ןפאשס םייג ףליהפפמ ןייז ראפ טגייל ןאטואלג ,ה
 .ץ,ה,ג םעד
 ךיז סערנעוו ןוא עיסוקספ*ר רעד ףיוא שרעפטנע *קציוואנאגקליפ ,רד
 ןיא ןסערסניירא ןלאז ייז +א ,ס"*רבא ענייז ןוא יקסנוטאי .ה וצ
 טעברא רעד ןופ סגטיוו רעד ןופ ןי"שש סיכנ ןוא ,סויויזערפ

 ערנדייל-טיּונ יד ראפ טעברא עוויטיצאפ סעטסייל רעכלעוו ,ק.ה.ג ןֹוּפ
 .אטעג ןיא
 טריגעראק יקסנושא" ,ה ןופ גאלשראפ רער ןעמונעגנא שרעוו'ס

 עםלעוו ,ןדאסעמ *ד זא שטלאה .,ק,ה,ג רעד - ,טלאטשעגסוג ,ה ךרוד
 .רעבירער ןר} עדנסאש ןיפק 3"2 ןצגייז ךאוּו-רפש יד ןא סעדנעוו סע
 ןגעגנגרעבי*א ףראד עיצולאזער יד) .ןרעוו סרעדגעעג גנורטסנא יד ףראר
 ףעס םעד ןּוא טאר-ןריפ סער עיצאגעלעד א ןרור ןעלטפ"רס ןרעוו
 (ןינילאפ אטעג ןרפ
 הידאפגיב2 ןוכ ם"כיגע יד ןיא ךיז ןסיפגניירא וו גאלטרקפ רעד
 רטיטש י 5 2 1 ר ו 4 42'רניי3 סצ סלצפ

 :ם"ריתי ןופ ג:ורעייסצא9 /2

 ,"קציוואגאקליפ ,רד ןופ לייטנא ןסימ עיסוקיד א ראפ ספוק סע
 ןוא ,קורק ,ץקוטטניפ ,קיניאווכ ,ןיקסעפא ,יקצעטוראוור ,ר*
 עכלעוו ,עיסימחק ף ןביילקסיוא ןסאלסצג סרעוו סצ - ,יקסנאיפפורפ
 .גנורעייפסאב םידפה* רֶאפ עיצקא א ןגנוו ןאלפ א ןסעבראסיוצ לֵאֹז
 2 :עיסימאק רעד ןֹופ רנאטטאב

 ןיקסעפא ,קוסלניפ קיניאווכ ,יקסנאהיפמורפ ,ק?וצי ןאמואלג
 ' .שס"יוואסרנג ,רו ןֹוא ,אכוראלאס ,רעכאפנעסאק ,טפאונארג

 :גנוגראזוראפ רעדניק /5

 ןוא - ,סעפפולק טיפ רעדניק ןגראלראפ וצ סעגרא יר ןקראטצראפ
 ,רעדניק ראפ םישוכלפ ןג;וו ךיו ןציפאב ךיוא

=- -- --- 8 --=- 
 א:
 ר א ע ר ק ע ס

 ןופ גּנוציז רערַאנעלּפ רעד ןופ לָאקָאטָארּפ
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 ןשיאערבעה ןוא ןשידיי ,רעטַאעט-ָאטעג רענליוו ןופ ןַאלּפ-סטעברַא
 רעבמעטּפעס ןט4 ןופ עדַאקעד) ןעגנולעטשרָאפ ןוא רעטסעקרָא ,רָאכ

 .(1949 רעבמעטּפעפ ןט19 ןזיב

 -ַאעט ןיא ןעגנַאהעגפיוא ןעוועג זיא ןטאד יד טימ עלעבַאט יד
 .ָאטעג ןופ גנולייטּפָא-רוטלוק רעד ייב עיצקעפ-רעט

 (ןוויכרַא-ָאװיי)



 טעטימָאק-ספליה רעכעלטפַאשלעזעג

 .1942 1/8-21/} טייצ רעד רַאפ טכירַאב-ןטקודָארּפ

 עטלייטרַאפ ;ג"ק 1.4409 -- עטפיוקעג םעד ןיא ;ג"ק 8.608,18 ןעגנַאגעגניירַא) טיורב

 ,159,00 ,471,15) ןסנירג ,(ג"ק 6426 ,ג"ק 4171 ,ג"ק 6481) לּפָאטרַאק ;ג"ק 8.618,98 --

 -- עטליוטרַאפ ;ג"ק 177,899 -- ןעגנַאגעגניירַא) סצברַא ,(978,60 ;979,00;:84) טיילפ ;(9

 ,17,17 טיפ ,989,80 ,989,80 (עקשטער ,ןרָאק) לצמ ,89,40 ;89,40 -= סנּפיורג ,ג"ק 5
 167 ,קיטש 107) רצייא ,(17,28 ;17,28) ופצק-רשטוּפ ,(114,114) רלימ ,(16,16) צלפביצ
 .(2:;9) לייאמיוב ,(4,40 ;4,40) רצקוצ ,(000) ךצלסיפ טנרטבלצק ,(קיטש

 .ועג רעד טָאה ןטקודָארּפ עכלעוו טזייוװ ,ןוװיכרַא-ָאװיי ,טכירַאב-ןטקודָארּפ העד)
 -עג ןבָאה ןטקודָארּפ ענעסָאלפעגניירא יד .רָאי-בלַאה ַא ןופ ךשמב טלויטרַאפ םעטומָאק-ספליה
 ןוא סעיצַאקסיפנָאק יד תעשב עטעװעמַארעגּפָא ,ןטקודָארּפ ןופ רעדָא תובדנ ןופ רעדָא טמַאטש
 טפיוקעגנייא ןיילַא םעד ץוחַא טָאה .ק .ה .ג רעד .רעיוט-ָאטעג םייב ןעגנוכוזרעטנוא יוד
 ןדעי ןעמוקַאב טגעלפ טנעטעּפ רעדעי .שיולפ ,ןסנורג ,לפָאטרַאק ,טיורב : ןלייטרַאפ םוצ
 ןוא לפָאטרַאק ג"ק ןעצ זיב סקעז ַא ,טוורב ג"ק רָאּפ א ,לבור טרעדנוה עכעלטע שדוח
 -קול  ענעטלעז ערעדנַא יד ךיוא יוװ ,שיילפ ןעמוקַאב ןגעלפ רעדניק ןוא עכַאוװש .ןסנירג

 -ַאטעג, יד ןופ ןרעוװ טעװעטַארעגּפָא ןגעלפ סָאװ ,.ַא .א שיפ ,ךלימ יװ ,ןעלקיטרַא-"סוס

 .(סעיצַאקסיפנָאק-רעיוט

 ּש

 טעטימַאק-ספליה .זעג

 1940 1/8 - ?1/} טײצ רעד ראפ רעטלעג ענעסַאלפעגנײרַא

 מ"ר ןיא עמוס ןעמוקַאב ןעמעוו ןופ רד

 190:078 9 יש, שטיי יט :ט עטלעטשעגנא-טאר-ןהוה ןופ 6

 1204 הע יי בע יט. טי יט ןןעוטכ לא הוט ב

 10:060606 יש ר בר .ינתהובדנ ןנפיפ

 1.ט099 800: א שש . יע רם יעוצקאבסיטנטערע נפש

 9:089,09 742 2 צר-ש -  בב + ש(ליועטא-רוטלוק) ךועדפמוא ןלפ ;..ם

 0:2006002 2 א עי עי טיט לי = .טאב-ןדיי ןטפ ןטכעעוב סע 0

 4000 יב ר די 1 רב בי יי רע עלה יא

 9909 א ר עא בע א ןענַארָאטסער ןופ .ס

 7020 105 לא עט דע יש עד טבאי ראו רהא- וכי :

 1,860 יי. עד ר 1 1 עט טי תוסנכהעננעדנשראפ שש

 89,974,48 : ה"ס

 908,00 : (טכירַאב-האצוה עו) תובדנ ןופ עמוס-סגנַאגרעביא

 89,909,48 : ה"ס

 ַא ןופ רערעמ סָאװװטע ןופ ךשמב זַא ,זנוא טזייוװ ,ןוויכרַא-ָאװיי יד ןופ ,עלעבַאט יד)
 ,לבור ןָאילימ 8 רעביא טעטימָאק-ספליה .ועג ןופ עסַאק ןיא ןסָאלפעגניײרַא זיא ,רָאי בלַאה
 -עייטשַאב-טסבלעז יד ןעוועג ןענעז רעטלעג ענעסָאלפעגנוורַא יד ןופ תורוקמ-טּפיוה 4 יד

 יד ןיא רעטעברַא יד ןופ ןוא ןטלַאטשנַא-טַאר-ןדיי יד ןיא עטלעטשעגנָא יד ןופ ןעגנור

 -שיקול ןופ ,עיצקַא-טיוט ַא ןופ ךיז ןעוװעטַאר םייב תובדנ ;ָאטעג ןרעסיוא ןטיוהנייא
 יד ךיוא יוװ רעדניק ןוא ןרעטלע ענעמוקעגמוא ןופ גָאט-רָאי םוצ רעדָא ,המודכו הסיפת רעק
 -ָארּפ יד ןבעגעג ךיוא ןבָאה רעייטשוצ ןקיטנָאק :ַא .עיצקַא-סגנוטער עטרימַאלקָארּפ לעיצעּפס

 : ,ףיוקרַאפ-הצמ ןופ ןוא ןוערּפמיא-רוטלוק יד ןופ רעטנעצ
 -ָאטעג רעד ןופ לייטנָא ןקיליוװװיירפ ןװװיטקַא םעד טזייוו טנעמוקָאד רעקיזָאד רעד

 .(ָאטעג ןופ ףליה-טסבלעז רעלַאיצָאס רעד רַאפ תורוקמ-הסנכה יד ןפַאש םניא גנורעקלעפַאב
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 - גנוגעווַאב-רענאזיטראּפ יד 20

 רעד ןוא קנַאדעג-סדנַאטשרעדױװ רעד טרעכיורעג טָאה שא קידנעילט ַא יװ

 ןרעװ הלגתנ רע טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .שטנעמ-ָאטעג ןופ ץרַאה ןיא גנַארד-המקנ

 טריזילַארַאּפ רעדיוװ ןוא ,ןטקַא-סדנַאטשרעדיװ עוויטקעלָאק רעדָא עלעודיווידניא ןיא

 ,ליפעג-טייקיזָאלטכַאמ ןופ ןוא --- ףמַאק ןיא טײקמַאזנייא ןופ קילבנָא םייב --- זרעוו

 : .רעוועג ןיא לגנַאמ תמחמ

 - עג לקַאפ ַא יװ םישזער יצאנ ןרעטנוא ןבָאה ָאטעג וצ ָאטעג ןופ םיחילש יד

 ןוא ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד .בושי וצ בושי ןופ קנַאדעג-סדנַאטשרעדיוװ םעד ןגָארט

 -רעדיוו ,סָאטעג עלַא ןיא ,קיטייצנייא טעמכ ןוא ןַאטנָאּפס ןפַאשעג ןבָאה טנגוי יד

 .סעיצַאזינַאגרָא רענַאזיטרַאּפ ,ןּפורג-סדנַאטש

 יש

 -עג ,עויסַאּפ ןעוועג ןענעז ָאטעג רענליוו ןיא ןטקַא-סדנַאטשרעדיװ עטשרע יד

 : :עזָאלרעװ

 .דרע רעד ףיוא ךיז טגיײלעגסיוא ןיא רַאָיאּפ ,ןייק ןריפ ךיז טזָאלעג טינ

 ףיוא ןרָאװעג ןענופעג עיצקַא רעד ךָאנ ןענעז ,"ןענייש עלעג, יד ןופ געט יד ןיא

 ןייק ןריפ טזָאלעג טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןופ סרעּפרעק ענעסָאשרעד יד ןפיוה יד

 | .ָאטעג ןיא ןעמוקמוא רעסעב טלָאװעג ןוא רַאנָאּפ

 -סיוא 12 רעמונ סַאג לָאטיּפש ףיוא זיא "ןענייש עזָאר, יד ןופ עיצקַא רעד ייב

 .?ןײטשדלָאג ןוא זואַאה, עּפורג רעד ןופ דנַאטשרעדיװ רעד ןכָארבעג:

 עיצקַא ענעפורעג ױזַא יד ןעמוקעגרָאפ ָאטעג ןיא זיא'ס ןעוו ,1941 רעבמעצעד

 -צטריפעגסיױרַא יד טריטלָאװער רַאנָאּפ ןייק געוו ןפיוא טָאה --- "טלעוורעטנוא, ןופ
 -סנַארט ,תולגע ילעב : ןשטנעמ עקיטפערק שיזיפ ןופ ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,עיטרַאּפ

 + טנעה עזיולב טימ ןלַאפַאב ןענעז ייז -- ןשטנעמ-טלעוורעטנוא ןוא םיבנג ,סרעלטרָאּפ

 -עג זיא ייז ןופ ךס ַא ןוא ייז טימ ךיז טלגנַארעג ,סרעטיײלגַאב עטנפָאװַאב ערעייז

 ,ָאטעג ןיא ןעמוקוצקירוצ םורַא געט עקינייא ןיא ןוא ןפיולטנַא וצ ןעגנול

 יש

 יד ןגעוו תועידי עקידנעמוקנָא יד ןביוהעג ןבָאה ָאטעג ןיא טסיײג-ספמַאק םעד

 .ץניוװָארּפ רעשיסורסייוו רעד ןיא ןטקַא-סדנַאטשרעדיװ עשידיי

 / ןבָאה װ א ל ס ע ר ב ןיא זַא ,ליומ וצ ליומ ןופ טלייצרעד ךיז טָאה ןעמ

  רעדיוו ןקידתונשקע ןַא הטיחש רעד ייב טלעטשעג ןוא טרידַאקירַאברַאפ ךיז ןדיי

 ןופ רעייפ םייב ןוא ָאטעג םעד ןדנוצעגרעטנוא ןדיי ןבָאה שזעווסענ ןיא זַא ,דנַאטש
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 ןדיי רעטרעדנוה ןבָאה 1941 רָאי ןיא ייווצ רעמונ ָאטעג םעד ןרידיווקיל םייב



 -- .רעדלעוו יד ןיא ןפָאלעג ןַאד ןוא דנַאטשרעדיוװ ַא טלעטשעג רעזייה עקידנענערב יד

 יד טנערברַאפ ןדיי ןבָאה -- קָאבולג ,יצּפלָאטס ,קצעלק ןיא זַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ

 ןּפורג זַא ,טלייצרעד ןבָאה ךעלטעטש עטרידיווקיל יד ןופ ןדיי עקידנעמוקנָא .סָאטעג

 ,רענַאזיטרַאּפ ןרעוו ןוא רעדלעוו יד ןיא ךיז ןסייר טנגוי

 יש

 טינ , גנוזָאל ןרעטנוא ,ָאטעג רענליוו ןיא גנולמַאזרַאפ-טנגוי עמייהעג עטשרע יד

 ןט-1 םעד ןּפורג עשיצולח יד ןופ ?טנווָא-רוכזי, רעד ןעוועג זיא ! "רַאנָאּפ ןייק ןייג
 ,1942 רַאונַאי

 -יוב ַא ףיוא ,סרעײטשרָאּפ-יײטרַאּפ ןופ גנוציז ַא ףיוא זיא 1942 רַאונַאי ןט-23 םעד

 -קינייארַאפ רעד ןופ ןייטשטנורג רעד ןרָאװעג טגיילעג ,6 סַאג רעקצינדור ףיוא םעד

 .(.ָא.פ.פ) עיצַאזינַאגרָא רענַאזיטרַאּפ רעט

 -עּפש ךיז ןבָאה ןּפורג-ספמַאק ערענעלק עדנריטסיזקע-רעדנוזַאב ייר עצנַאג ַא

 -ַאטשעג זיא'ס רעכלעוו ןופ שארב ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק ןייא ןיא ןסָאגעגפיונוצ רעט

 -צעל רעד ןיא ךיז טָאה יז ךיוא .("עיצַאזינַאגרָא-ספמאק סלאיחי;) םיובנייש לאיזחי ןענ

 .ָא.ּפ.פ טימ ןסָאגעגפיונוצ הפוקת רעט

 .ָא .ּפ .פ

 עטקינייארַאפ) .ָא.פ.פ ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ ןעמָאנ רעד
 ,(עיצַאזינַאגרָא רענַאזיטרַאּפ

 -נעטיוו קחצי) ןָאעל : ןשטנעמ יירד ןופ ןענַאטשַאב זיא בַאטש רעטשרע רעד

 -סבַאטש -- (ןאמזאלג ףסוי) םהרבא ןוא (רענווָאק אבא) ירוא ,רידנַאמָאק -- ,(גרעב

 -יָאוכ םהרבא ןוא קינזער לסינ בַאטש םוצ ןעמוקעגוצ ןענעז רעטעּפש .רעדילגטימ

 :ןעוועג ןענעז םירבח עקידנריפנָא עטשרע יד .ץיװָאקסיז .ל ןוא ןַאלּפַאק בקעי ןַאד ,קינ

 עינָאס ,ןײטשדלָאג ךורב .ןרידנַאמָאק-ךָאילַאטַאב --- ןַאמזאלג ףסוי ןוא רענווָאק אבא

 קחצי ,סקַארָאב קעדע ,ןרידנַאמָאק-ליײטּפָא --- יקסנילּפַאק לאומש ןוא רעקסײדַאמ

 .ןרידנַאמָאק-ןּפורג --- שטיװעקצַאמ

 יש

 ;ןּפורג-ספמַאק ערעדנוזַאב ןּפַאשעג ךיז ןבָאה עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעד ייב

 -ַאר רעמייהעג ַא .סרעגייל-ןענימ ,סרעפרַאװנלױק ,סרעריּפשסיוא ,ןטנַאסרעוװיד

 טגעלפ טנוװָא ןדעי .3 סַאג עטילעמרַאק ףיוא ןעוועג טרילַאטסניא זיא טַארַאּפַאדָאיד -

 יד ףיוא ןשינעעשעג יד ןופ ןיטעלויב-סיינ ַא םירבח יד ןשיװצ ןלייטרעדנַאנופ ןעמ

 ,ןטנָארפ

 וצ ףורפיוא ןטריפַארגָאטקעה ַא ןבעגעגסױרַא ןעמ טָאה 1942 רַאורבעפ ןיא

 ןשטייד ןטימ ןפמעק וצ דנַאברַאפ, ןבירשעגרעטנוא ,גנורעקלעפַאב רעשיטָאטש רעד י

 .?טנַאּפוקָא

 -הכולמ רעשטייד ַא ןיא טעברַאעג טָאה רעכלעוו ,יקסלַאװָאק קחצי רעקורד רעד

 טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ,ןלַאירעטַאמ-קורד ןטרָאד ןופ טעבנגעגסױרַא טָאה ,יירעקורד

 -ורד יד ןיא .(15 סַאג-סָאלש ףיוא) ָאטעג ןרעסיוא ךיוא יו ,ָאטעג ןיא קורד ַא טריטנָאמ

 -טיל ןיא רעטעלבגולפ ןוא ןפורפיוא ,ןעגנוטייצ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענעז ןעיירעק

 ?ישטשָאנלָאװ רַאדנַאטש; ןסייהעג טָאה גנוטייצ עשיליוּפ יד ,שיליוּפ ןוא שטייד ,שיװ

 -פיוא סלַא טַאהעג טָאה .ָא.ּפפ רעד ייב גנולײטּפָא עוויטַאריּפסנָאק עלעיצעּפס ַא
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 ןיא ןָא ןעמוק סָאװ ,ןלעפַאב עמייהעג עשטייד יד ןגעוו סנטיײצַאב ךיז ןסיוורעד עבַאג

 -נָאק ַא ןבָאה ,ןטנעגַאדָאּפַאטשעג ןקעדפיוא ,תודוס עשירעטילימ ךיז ןסיוורעד ;ָאטעג
 -סיוא רעלעיצעּפס רעד ןופ םירבח עכעלטע .ָא.ּפ.פ ןופ רעדילגטימ יד רעביא לָארט

 ןסיוו וצ ידכב ,יײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןיא ןעניד ןרָאװעג טקישעג ןענעז גנולײטּפָא-ריּפש
 .טָאה עּפורג רעד טימ .טמוקַאב ײצילָאּפ-ָאטעג יד סָאװ ,ןלעפַאב עלַא ןגעוו סנטיײצַאב

 םירמ ןעוװװעג ןענעז רעריּפשסױא עטסוויטקַא יד ןשיווצ .ןַאמזַאלג ףסוי טריפעגנָא

 .ןייטשנרעב םירמ ןוא ,אקסזדנאינאג

 -ניא ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא ןַאמזַאלג ףסוי ןופ גנוטייל רעד רעטנוא

 -ָאל ןַײטשדלָאג ךורב ,עזואַארב השמ טרעהעג ןבָאה סע ןכלעוו וצ ,סרוק ןרָאצקורטס

 .ערעדנַא ןוא יקסילימיש השמ ,ףַאר עקשַאי ,ןזח עקלומ ,שטיװָאקסיז ַאוו

 רענוװָאק .אבא

 ןרָאװעג טרילומרָאפ טייצ רעד טימ ןענעז --- יובעג ןייז ,.ָא.ּפ.פ ןופ תודוסי יד

 רַאפ ןרָאװעג טנעיילעגרָאפ 1942 ץרעמ ןיא זיא רעכלעוו ,ןימַאלוגער ַא ןופ םרָאפ ןיא

 -בא ,(גרעבנטיוו קחצי) ןָאעל :טעמתחעג ןעוועג ןענעז ןימַאלוגער ןרעטנוא .םירבח יד

 לסינ) םייח ןוא (קיניָאוװכ ַאשַארבא) השמ .,(רענווָאק אבא) ירוא ,(ןאמזאלג ףסוי) םהר

 טלייטעגנייא ,ןטקנוּפ קיצכַא ןוא סקעז ןופ ןענַאטשַאב זיא ןימַאלוגער רעד .(קינזער

 -בלעז (4 ,עיצַאזיליבָאמ (2 ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק (2 ,ענײמעגלַא (1 : ןלייט סקעז ןיא

 .באטש רעקידנטערטרַאפ (6 ןוא גנונעּפָאװַאב (5 ,טייקיטעט עקידנעטש

 .גנואיורּפַאב רעד ךָאנ סרענַאזיטרַאּפ עשידיי רענליוו עפורג ַא
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 ֹ .ָא .ּפ .פ ןופ ןימַאלוגער-סּפמַאק

 ץעניימעגלא 1

 יד ןופ ןייטשוואורּפ רעטסכעה רעד ןייז טעװ ,ךיז ןטיירג רימ ןכלעוו וצ ,ףמַאק רעד 1
 ןטלַאהסיוא ,טייקיאעפ וד ןוא ,שטנעמ-.ָא .ּפ .ֶפ םעד ןופ ןטרעװ עשיזיפ ןוא עשילַארָאמ
 .רעפמעק ןרעדנוזַאב ןדעי ןופ ןרעיודסיוא ןוא
 ַא ןוא ,גנונַאּפש-ןוװרענ רערעווש ַא ךָאנ ןריפ וצ ןעמוקסיוא זנוא טעװ ףמַאק םעד 2
 רע ןדייל וצ ןעמוקסווא ןעק .א .פ .פ יד עכלעוו ,ּפעלק ערעווש ךָאנ ,רעפסָאמטַא-קונַאּפ
 .ףמַאק םעד
 וד ןרילרַאפ םינ ןעגנוגנידַאב-ספמַאק ערעווש יד ןיא ףרַאד רעפמעק-.א ..פ  .פ רעד 8
 טימ ןוא טסעפ קידנעלדנַאה ,טנכערעגסיוא ןייז .טייקיאור יד ,ןייוטסואווַאב ןופ טיײקרַאלק
 .ןקַארשרעדמוא קידנביילב --- לבש

 מַאק םוצ ןטיירג ךיז ףרַאד רעפמעק רערעדנוזַאב רעדעי ןוא טנַאדנעמָאק לייטּפָא רעדעי .4
 -נעמוק רעד וצ טרעטנענרעד לַאמיסקַאמ זיא עכלעוו ?עיצַאוטיס ַא ןיא ךיז ןבעלנייא ךרוד
 רעד ידכ ,טרעטעמשעצ קיטסווג ןוא טשַארעביא ןרעוו טינ ידכ -- טיוקכעלקריוװ-ףמַאק רעד
 ןסָאש םענעגייא ןייז רַאפ ןקערשרעד טינ ךיז לָאז ןסָאשעג טינ ךָאנ לָאמניוק טָאה סָאװ
 -נעורעפ ,רעבעלרעהפיואמוא ןוא גנוביא ןופ געוו ןפיוא ןרעוו טכיירגרעד ףרַאד .סָאד 9
 ןיא ,עיצאוטיס רעלעוטנעווע רעד ןופ דליברָאפ סָאד ךיז קידנלָאמסיוא ,גנוטכַארטרַאפ רעכעל
 .ףמַאק ןופ טנעמָאמ ןיא טלעטשעג ןרעוו ןעק רעדעי רעכלעוו

 ןז

 ץיצַאזינַאגרָא-ספמַאק

 .ןענַאילַאטַאב ייווצ ףיוא ךיז טלייט .א .פ .פ-.

 .ןעגנולווטּפָא טכַא זיּב סקעז ןופ ןיײטשַאב ףרַאד ןָאילַאטַאב רעדעי .

 .ןפורג יירד ןופ גנולייטּפָא עדעי .
 .סרעפמעק ףניפ ןופ טייטשַאב עפורג .עדעי 9
 .טנַאדנעמָאק-ןּפורג ַא ןָא טרופ עפורג רעדעי טימ 0

 .טנַאדנעמָאק-ליֹוטּפָא ןַא ןָא טרופ גנולייטּפָא רעדעי טימ 1
 .בַאטש ןופ דילגטימ ַא -- טנַאדנעמָאק-ןָאילַאטַאב רעד ןָא טרופ ןָאילַאטַאב ַא טימ .2

 .בַאטש ןופ עיציזָאּפכיד רעד וצ גנולויטּפָא-וװרעוער ַא טָאה ןָאילַאטַאב רעדעי .8
 ןוא טצונ רע ןכלעוו ,רעלדניברַאפ א עיציזָאּפסיד ןייו וצ טָאה טנַאדנעמָאק רעדעי 4
 .לַאפ-סטייקידנעוװמיונ .ַא
 .טנַאדנעמָאק-.ָא .פ .פ ןופ לעפַאב רעד ויא לעפַאב רעטסּכעה רעד .8

 רעד ןעוו ,ןַאד רָאנ טצונעגסיוא ןוא טריריּפסנָאקרַאפ ןייז ןפרַאד רעלדניברַאפ-וורעזער .6
 .ןעמוקעגמוא ןיא רעלדניברַאפ-בַאטש יו

 םזינַאכעמ ןצנַאג םעד ןוא ןטנַאדנעמָאק-ןָאילַאטַאב עלַא ןענעק ויא עבַאגפיוא רעייז .7

 -םיוא יד ןגעוו טרימרָאפניִא ןייז ךיוא ןפרַאד ייז .רעלדניברַאפ-לייטּפָא ןוא -ןפורג יד ןופ
 .ןענָאילַאטַאב יד ןופ .ןלייטּפָא ןוא סעיצקנופ ,ןבַאג

 ס0 -ה ש0 ןפ

 יד

 ץיצַאזיליבָאמ .פ

 .ףמַאק םוצ גנידַאברָאפ רעד זיא עיצַאזיליבָאמ יד 8
 :ןעמוק ןעק .א .פ .פ רעד ןופ עיצַאזיליבָאמ .יד .9

 .בַאטש ןופ לעפַאב ןטיול (א
 .געוו ןשיטַאמָאטיוא ןפיוא (3ּב

 אבי רעד

 פ ַא טוול רָאפ טמוק עיצַאזילובָאמ יד .0
 !"טפור עזיל , :זיא לָארַאּפ רעד .1
 -ולובָאמ ןַאטנעמָאמ טעטבילפרַאפ רע ויא לָארַאּפ םעד טרעהרעד טנַאדנעמַאק רעד ןעוו .2

 .טקנוּפ-עיצַאזיליבָאמ ןפיוא רעטשרע רעד ךיז ןלעטש ךיוא ןוא -- עּפורג ןייז ןריז
 רעוו קיגנעהּפָאמוא) לָארַאּפ ןטימ םיא וצ = ןעוו ,רענלעז רערעדנוזַאב רעדעי .8
 .טקנוּפ .בָאמ ןפיוא ךיז ןלעטש ? ַא ט נ ע 6 ַָא ט ביוחמ רע זיא (טמוק סע
 1 עשטייד -- זיא טקנוּפ .בָאמ רעד 4

 ןופ טרָא םעוינ ַא ןגעװ ןרעוו ןדלָאמעג טינ ףור .בָאמ ןטימ ןעמַאוװצ טעוו'ס ביוא .9
 .81 עשטיוד .ּפ .מ רעד טּפַארק ןיא טביילב עיצַאזיליבָאמ

 -ַאב ,| ט יי ק י ר ע װ ש על ַא ץ ָא ר ט ןלעטש ךיו ןעמ ףרַאד .ּפ .מ ופיוא .6

 ם אט שש דמ 99 3 פ

 ( ַא

 ו ל

 .(ףור .בָאמ) לָאר
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8 

 ןעמ הףרַאד דנַאטשרעדיוװ ַא ןענעגעגַאב םייב .סעיצַאניבמָאק-גנעגברוד ענעדיישרַּמפ קידנצונ

 = א :  .ּפ .ט םוצ געװ ַא ךיז ןסיירכרוד (רעוועג טלַאק) טפַארק רעטנּפָאװַאב טימ
 4 !( יי ריב .ן.דיע י .ר אי 5 .ןעמוקנַא-ןעמ .זנמ ..ם-;8 םוצ 7

 8 םינ ןוא) טנַאדנעמָאק .ןייז ןעניפעג רעפמעק רעדעי ףרַאד .ּפ .מ ןֿפווא קידנעמוקנָא .8

 ּ 1 .(טרעקרַאּפ

 -ליֹיטּפָא םוצ ןדלעמ ךיז רע ףרַאד עפורג רעד ןופ טנַאדנעמָאק ןייז קרקע םונ 9
 יא .לייטּפָא ןיוז ןופ עפורג רעטייווצ ַא טימ ןקיניירַאפ ךיז רעדָא טנַאדנעמָאק

 2 ןצנַאילַאטַאב ייווצ ןופ טקעיַָארּפ

 :י : .(ןַאמזַאלג ףסוי) םהרבא טנַאדנעמַאק .ןָאילַאטַאב רעמשרע 0
 ,(יקסנולּפַאק) עקלאומש טנַאדנעמָאק .לייטּפָא רעטשרע

 .עקלאומש 8 .רעבנעג 17 .שטיווװָארָאטנַאק 7  עּפורג
 .קוזיוא טנַאדנעמָאק .לייטּפָא רעטייווצ

 .קיזייא 6 עּפורג .ןַאמדלָאג 10 עפורג .םיוח 9 עּפורג
 ,(ןייטשדלָאג) ךורב טנַאדנעמָאק .לויטּפָא רעטירד

 ְּ .ךורב 2 עּפורג .עקטיוו 19 עפורג .םהרבא 8 עַּפורג

 : .בייל ןָאדרַאג טנַאדנעמָאק .לייטּפָא רעטרעפ

 .שריה ןָאדרָאג 92 עּפורג .(רעדיינש ךורב) ךורב 10 עּפורג

 6 .(רענווָאק אבא) ירוא טנַאדנעמָאק .ןָאילַאטַאב רעמיוווצ ,

 ,(שטיוועקצַאמ באז) לאעמשי טנַאדנעמָאק .לייטּפָא רעטסקעז
 .לאעמשי 94 ץפורג .יקצודיוװ 98 עפורג .ּפושריוװ 90 עּפורג

 .(ףאר עקשאי) ףאר טנַאדנעמַאק ,לייטּפָא רעמנעביז

 .םַאֹל קחצי 15 עפורג .יקסווער ףלָאװ 14 עּפורג .ןילַאגאר קחצי 18 עפורג

 .שרעה טנַאדנעמָאק .לויטּפָא רעטכַא
 .שטיוועלעטעצ 10 עּפורג .שרעה 19 עּפורג ,עניפ 11 עפורג ו

 ע
 "שר עי "דיי

 יי

 : ציצַאזיליבָאמ ףשיטַאמָאטיוא

 ןיה ם"--ןיֿלַארַאפ ,תוביס ענעעזעגסיוארָאפמוא בילוצ ,טרעוו בַאמש רעד ןעוו לַאפ ןיא .2
 .ןריזיליבָאמ שיטַאמָאטיוַא ךיז .א .פ .פ יד ףרַאד ,טייקיטעט ןייז
 ָאמטעג רעד ןעוו -- ?גנוריזיליבָאמ רעשיטַאמָאטיוא וצ טעטכילפרַאפ עיצַאוטיס עכבלעוו .8
 טיילגַאב ,גנומוטש קינַאּפ ַא גנורעקלעפַאב יד םורַא טמענ'ס ןעוו ,טָארדַאב גנילצולּפ טרעוו
 ."דנַאטשוצ-םַאנסיוא , ןסייה טעוװ עיצַאוטיס יד .סענילַאמ ןיא ןפיול ַא טימ

 לעפַאב ַא ףיוא קידנטרַאוװ םינ ,רעפמעק ןדעי ןופ טכילפ ֹוד זיא עיצַאוטיַס ַאוַא ןיא 4
 -ויליבָאמ םוצ ןיילַא ךיז ןלעטש .--- ףור-עיצַאזיליבָאמ ןפיוא קידנטרַאװ םונ ,בַאטש ןופ

 .טקנוּפ עיצַאָז
 יי ,באמ םּוצ ךיז ןסיורכרוד ןטייקירעווש עלַא קידנגיזַאב ןעמ ףרַאד לֵאפ ןבלעז םעד ןיא 5

 50 .20 .28 .27 .96 סעייצקורטסניא עטנַאמרעדנביוא יד טיול טרידיצעד ןטעברַא ,טקנוּפ

 ןפיולטנַא ,קינַאּפ רעד ךיז ןבעגוצרעטנוא ליּפשייב םוצ יװ ,גנוטלַאה ערעדנַא ןַא .21 ןוא
 = .טַארַאפ -- ויא ענילַאמ רעד ןיא החּפשמ רעד טימ
 ןוא ןעגנוגנידַאב זיא סע עכלעוו ייב רעפמעק ַא ןופ ענילַאמ ַא ןיא ןפיולטנַא סָאד .6
 .טַארַאפ זיא ןוא גורק ןיא טנָארּפ ספמַאק ןופ ןפיולטנַא יוװ עבלעז סָאד זיא עיצַאוטיס

 ,עיצַאזיליבָאמ רעשיטַאמָאטיוא רעד ןופ טַאטלוזער ןיא טקנופבאמ ןפיוא ןעמוק ןכָאנ .7
 ' ןוא .א.פ.פ ןופ ןמיס םעד ןאטנא טנַאדנעמָאק םעד ןעניפעג טינ ןופ לַאפ ןיא ןעמ ףרַאד
 .ןריזינַאגרָא ךיז קידנעטשבלעז

 0 טאפ 6 וי

- 

 עי. י,..ןן.,,ע,,א,,,,עיי

. 

 3 גנולדנַאה עקידנעטשבלעז 4

 -ַאב עּכלעזַא ןיא ןעניפעג ךיז ןענעק רעפמעק ןוא רידנַאטָאק רעדעי ,לייטּפָא רעדעי .8
 ַא ןעמּוקַאּב ןופ ןטייקכעלגעמ ןָא רעטנעצ ןופ ןסירעגּפָא ןרעוו ןלעוו ייז זַא ,ןעגנוגניד

 .לעּפַאּצ ןטקעריד
 קידנעטשבלעז ןלָאז רעפמעק ןוא ןרידנַאמָאק ,ןלייטּפא וד זַא קידנעוװטיונ זיא רעבירעד .9
 זַא סורַא ךיו טזייו סע ביוא .װיטַאוצינוא ענעגייא ןזײװסיױרַא ןוא ףמַאק ןיא ןעלדנַאה
 -לעוו ,בַאטש ןופ רעטערטרַאפ ַא .א.פ.פ ןופ ץיּפש ןיא ךיז טלעטש ,טריטסערַא זיא בַאטש רעד
 .סעיצקורטסניא עטמיטשַאב סוורָאפ טיול ךיולג טלדנַאה רעכ
 :רעטנעצ ןטימ טקַאטנָאק ןיא ןייז וצ ןבערטש ןעלטימ עלַא טימ ביוחמ זיא רערעדעי .40
 .ןָאולַאטַאב ןטימ לייטּפא רעד ,לייטּפא ןטימ עּפורג יד ,עפורג יד טימ רעפמעק רעד
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 .םיא טיס טַאטנָאק ַא ןוא בַאמש םעד זיירּפ ןדעי רַאפ טכוז לייטפא רעדע .1

 .סנטייצַאב טמיטשַאב טרעוו באטש וורעזער רעד .8
 ןופ רעפטנע רעד .?לָאטיּפש ןיא זוא ןָאעל , :ןיא בַאטש וורעזע' ,19 לָארַאֿפ רעד 24

 ."רעדורב ןייו ןיב ךיא, :רבח .א.םפ

 ליטּפא ןייז טנַאדנעמָאק לייטּפא רעד טריפ רעטנעצ ןופ ףמַאק ןיא ןסירעגּפָא קידנרעװו 45. 
 .ףמַאק םוצ קידנעטשבלעז

 .קידנעטשבלעז רענלעז רעדעי טפמעק עּפורג רעד ןופ ןסירעגּפָא קידנרעו . .6
 ןבילבעג ןענעז רעפמעק ערעדנוזַאב יד רעדָא ןּפורג יד זַא ,קידנעעז טנַאדנעמָאק רעדעי .8

 ןוא ןעלמַאזפיונוצ ייז וויטַאיציניא רענעגויא ןופ ביוחמ .זיא ,טקַאטנָאק ןָא טיורּפשעצ
 םוצ גנומייל ןייז רעטנוא ווז ןריפ ,עּפורג רערעסערג סָאװ ַא ןופ שארב ךיז קידנלעמש

 .ףמַאק
 ףמַאק םוצ ןפור ןוא ןריזיוװיטמקַא ףרַאד ןיילַא קידנ ביילב רענלעז רערעדנווַאב רעדעי 9
 טנַאדנעמַאק סלַא יוז ןופ שארב ךיז קידנלעטש ןוא ןשמנעמ ןופ סעּפורג ר ךיוַא)
 .ףמַאק םוצ קידנעטשבלעז ויז ןריפ

 -ַאב ליפיוו טימ ,םעד ןופ קיגנעהּפָאמוא ,ןשטנעמ לָאצ רעדעי ייב ףמַאק םעד = .0
 .טאטשעגסיוא זיא ןעמ גנונעפָאװ
 .רעוועג טלַאק טימ ןגָאלש .רעוועג סייה ןייק טינ טציזַאב ןעמ ןעוו ,ןַאד ךיוא ןפמעק 1

 .ןלַאירעטַאמ-דניצ ,רענייטש ,סעגנָארד ,סנקעטש ,סעטַאּפָאל ,קעה טימ ןפמעק 2

 .רעוועג ןָא ךיוא ןפמעק .2

 .טַארַאפ -- ץַאלּפספמַאק ןופ ןיײגקעװַא סָאד זיא ףמַאק ביוהנָא ןופ טנעמָאמ ןטימ .4
 .לעּפַאב ַא ןעמוקַאב ןכָאנ רָאנ ןעמ ןעק ץַאלּפסּפמַאק םעד ןזָאלרַאפ .35

 םוצ עיציוָאּפ ספמאק א ןיא ןסיירכרוד רבח .א.פ.פ-רעדעי ףרַאד ןיילַא קידנביילב .6
 .וויטקעלָאק .ןקידנפמעק
 ןוא טומ ןופ ליּפשויב ַא עגַאל רעקידנעָארד רעד ןיא ןרעוו ףרַאד רבח .א.פ.פ רעדעי .7
 .ףמַאק םוצ ףור ןוא טַאט ךרוד ןשטנעמ רעמ סָאװ קידנסיירטימ ,טויקשידלעה

 עטקעריד ַא (ב ,בַאטש ןופ לעפַאב ַא (א :ןייז ףרַאד ףמַאק ביוהנָא םוצ לַאנגיס רעד .8

 .עיצַאדיוװקיל רעקידנעָארד ַא ןופ הנכ

 ןטערטרַאפ ףכית םיא זומ ,ןעייר יד ןופ טלעפרַאפ לייטּפָא ןופ טנַאדנעמָאק רעד ביווא .9
 .ןטנַאדנעמָאק עּפורג יד ןופ רעניוא
 ןייז רענלעז רעדעי ףרַאד ןַאד ,טנַאדנעמָאק ןפורג ַא ןעייר יד ןיא טלעפרַאפ'ס בוא 0
 .עפורג רעד ןופ גנוטייל יד ןעמענוצרעביא טיירג
 טנַאדנעמָאק םעד טשינ טקיטכערַאב טייהנייא רערעכעה ַא ןופ לעפַאב ַא ןופ לגנַאמ ַא 1
 .ףמַאק םעד תעשב קיטעטמוא ןביילב וצ
 עכעלגעמ עלַא טימ ףליה ןגָארט וצ טיירגעגוצ קידנעטש ןייז ןעמ ףרַאד ףמַאק ןתעשב 2

 ַא ןוא קַאה ַא ,ןטַאנַארג ,רעייפ ייז ןעגנַאלרעד ןכרוד םירבח עקידנפמעק 'ד רַאפ ןעלטימ

 .עטַאּפָאל
 ןעמ ןעק טסולרַאפ סנעמעוו ןליוק ךס ַא ןייא טגנילש רעוועג עשיטַאמָאטיוא סָאד 82
 ןטכיר .םַאורָאּפש ןייז רעפמעק רעדעי וומ רעבירעד .גירק ןופ טייצ ןיא ןכיולגסיוא טינ
 םַא םעד ןצונסיוא ןעמ הףרַאד סָאש ַא קידנבעגּפָא .טכַארטַאב ןוא ,ךעלפערט סָאש ןייז
 .קיאור = טנעמָאמ ןטסקידנסַאּפ
 .רוביאל ןיוג טינ רָאט ליוק עקיצניוא ןוא ןייא ןייק .8

 -לעז טימ ,ויטַאיציניא טימ עבַאגפיואספּטַאק ןייז ןריפכרוד 6 רענלעז .א.פ.פ רעד 6
 .טנייפ םעד ןרַאנּפָא ףרַאד רע .טייקגולק רעשירענ

 ןָא קיטומ ןוא טנעמָאמ ןקירעהעג ןיא ןרידיצעד ןענעק ףרַאד רענלעז .א.פ.פ רעד .6
 י .עיויצעד ענעמונעגנָא יד ןריפכרוד תוקיפס
 ,גנוקידייטרַאפ ןיא ייס ,עּפורג רעד רַאפ טנַאדנעמַָאק-ןּפורג רעד ךיז טניפעג ףמַאק ןיא 7

 .ףמַאק ןופ רעויפ ןיא ייס ןוא ףירגנ
 ןפמַאק-סגנוקידייטרַאפ ןופ טייצ ןיא ךיז טניפעג טנַאדנעמָאק לייטפא רעד 8
 טּפא 0 וז ןופ שארב רע טייטש רעיופ-ספמַאק ןוא .גנולויטּפָא ןייז רעטניה ךיילג ףירג
 ןוא גנוקידייטרַאּפ ןופ טייצ רעד ןיא ךיז טניפעג טנַאדנעמָאק ןָאילַאטַאב רעד 9
 .עיניל רעייפ רעד רעטניה עיציזָאּפ עלעיצעּפס ַא ףיוא

 ווזַא ,ןרַאטנעמָאק ןָא ןבעגעגנָא ,עצרוק ,ערָאלק ןייז ןפרַאד .טנַאדנעמָאק ןופ ןלעפַאב יד 0
 ןפרַאד ןלעפַאב יד .עבַאגפיוא ןייז ןעייטשרַאפ טוג לָאז ןלעּפַאב יד טמוקַאב סָאוװ רעד זַא
 א .טריפעגברוד טנעוװקעסנָאק ןייז
 זַא ןרעדָאפ וצ ביוחמ טנַאדנעמָאק רעד ויא ןשינעייטשרַאפסימ ןדיימוצסיוא ידכב 1
 .ןרזחרעביא םיא לעפַאב םעד לָאז ,ןבעגעגסיורַא זיא לעפַאב רעד ןעמעוו רעד

 -נָא ןוא
 לי ּוו

 ףירגנָא
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 ,טסקעט ןלענוגירָא ןשידיו ןופ טצעזרעביא זיא טסקעט .

 יב טי עא יי טי ר יל די 6
 : א עי : א

 גנונפאווַאב .ּפ

 -געמ יד ןוֿפ ןוא עבַאגפיוא רעד ןופ קיגנעהּפָא ויא ןליוטפא יד ןופ גנונּפָאװַאב יד 9
 .ןטייקכעל

 -רַאװ ןטַאנַארג ןופ עּפורג ַא ,,א.ם.פ ןופ עּפורג וורעזער ַא ןבָאה טעוװ ןָאילַאטַאב רעדעי .8
 .רעוועג שיטַאמָאמיוא טצ'זַאב סָאֹוו עּפורג ַא ןוא רעפ

 לָאצ .רערע ןסערג סָאװ ַא ןיא ןפערט וצ ןעימַאב ךיו ןעמ ףרַאד ףמַאק גנַאפנָא ןיא ןוש 4
 .עיצינומַא ןוא רעוועג רעייז ןעמענוצ ןוא רענלעז עטנּפָאװַאב
 ןפַאש וצ ןטערטוצ ךיילג ןפרַאד רעוועג סייה דנגונעג ןייז טעוו'ס ןעמעוװ רַאפ יד 5
 : .וװ .א .א סעטַאּפָאל ,סרעסעמ ,סעבַאמש ענרעזייא ,סעגנארד ,קעה
 ןסרוק ןואיןסטַאטשרַאװ ,ןיזַאגַאמ ָאטעג רעד יוו סעיצוטיטסניא עכלעזַא ןסיירפווא 6
 : .רעוועג טלַאק סלַא ןעניד ןעק סָאװ ץלַא ןעמענוצ ןוא

 - -רעטייוו םוצ קיאעפ טינ זיא ןוא טעדנוווחַאֿפ זיא רע ןעוו ,רעפמעק יד ןופ רעדעיי 7
 .ןטיווװצ ַא עיצינומַא ןוא רעוועג ןייז ןבעגּפָא זומ ,ףמַאק ןקיד
 .עיצינומַא ןוא רעוועג ןייז ןעמענוצ ךיילג ןעמ ףרַאד -- םעגרהרעד טרעוו רבח ַא ןעו .8

 בַאטש רעקידנטערטרַאפ 6

 ןופ םינינע עטסקיטכיוו עלַא טומ טנַאקַאב ןייז ףרַאד בַאטש רעקידנטערטרַאפ רעד 0

 ,בַאטש
 .ןטנַאדנעמָאק עלַא ןענעק ףרַאד רע 1
 : -ודנטערטרַאפ רעד ףרַאד ,טריזילַארַאּפ טרעוו בַאטש ןופ טעברַא יד ןעוו טנעמָאמ ןיא .9
 .רעלדניברַאפ וורעזער ייווצ טימ רעדָא רעלדניברַאפ ןטימ טקַאטנָאק ןדניבנָא בַאטש רעק
 רעד ןופ קיגנעהּפָאמוא ןענעז סָאװ תוביס בילוצ טריטסערַא טרעוו בַאטש רעד ביוא 82

 .א.פ.פ ןופ גנוטייל יד ןעמענרעביא בַאטש רעקידנטערטרַאפ רעד ףרַאד ,ָאטעג ןיא ץעיצַאוטיס

 .טייקיטעט ןייז ןצעורָאפ ןוא
 .בַאטש ןטריטסערַא ןטימ טקַאטנָאק ןדניבנָא יא עבַאגפיוא עטשרע ןייז 84

 | םעד ברע עיצָאוטיס רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןיא טרימסערַא טרעוו בַאטש רעד ביווא .92
 ןַא ןלייטסיוא ,ץעיצַאזיִנַאגרָא יד ןריזיליבָאמ בַאטש רעקידנטערטרַאפ רעד ףרַאד ןאד ,ףמַאק

 .ןבַאגפיוא עלעיצעּפס וצ לייטּפא
 -ַארּפָא טינ םיא טגנולעג סע ןוא ָאּפַאמשעג רעד ןבעגעגרעביא טרעוו בַאטש רעד בוא .6
 .ףמַאק םוצ .ָא.ּפפ ןריפ קידנעטשבעז ןוא ךיילג ןרידיצעד ךיז ןעמ ףרַאד -- ןעוועט

 טנַאדנעטַאק (גרעבנעטיוו קחצי) ןאעל
 (ןאמזאלג ףסוי) םהרבא

 (רענוואק אבא) ירוא
 (קיניאווכ אשארבַא) השמ

 (קינזער ןסינ ) םייח

 בַאמש ןופ רעדילגנימ

 .ענליוו ָאטָעג ןֹיא 1044 סראמ

 ש
 גנוקרעמאב

 -נעטיוא ןופ סעיּפָאק טיול ןענעז ןימַאלוגער-.ָא.ּפפ ןופ 29 זיב 1 ןופ ןפַארגַארַאּפ יד

 -ַאזיטרַאּפ ענעדיישרַאפ ךרוד ןרָאװעג ןבעלעגרעביא רימ ןענעז עבלעוו ,טסקעט ןשידיי ןשיט
 6 .סרענ

 תומישר טיול ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זייווליוט ןענעז 86 זיב 20 ןופ ןפַארגַארַאּפ יד
 סָאװ ,טסקעט ןשיליוּפ ןופ ןרָאװעג טא א רעדָא ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןופ
 ןלַאירעטַאמ) "ןרעגַאל ןוא סָאמעג יד ןיא גנוגעווַאב עשידרערעטנוא יד, ךוב ןיא ךיז טניפעג
 רעלַארטנעצ רעד ךרוד ןבעגעגסיורַא ,ןייטשנעזייא יטעב ךרוד טעברַאַאב (ןטנעמוקָאד ןוא
 רעשיליוּפ רעד .180-199 ןטייז ,98 רעמונ ,ןלווּפ ןיא עיסימָאק רעשירָאטסיה רעשידיו

 טצעזרעביא ךיוא ןענעז ןיסַאלוגער םוצ ןרַאטנעמָאק יד ןופ ןגוצסיוא עקינייא יד
 םימ ןרָאװעג ןכילגרַאפ ןוא טרילָארטנָאק ןענעז ןוא "גנוגעווַאב עשידרערעטנוא יד , ךוב ןופ

 ,סרענַאזוטרַאּפ ןופ ןטסקעט
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 דלַאװ רעדָא - ָאטעג

 עשידיי יד ןענַאטשעג זיא ןעמעלבָארּפ עטריצילּפמָאק ערעווש טסרעסיוא .רַאפ

 ,ןבעל-ָאטעג ןופ ןעגנוגנידַאב עשיפיצעּפס יד ייב ,ָאטעג ןיא גנוגעװַאב:סדנַאטשרעדיװ

 עכלעוו ,ןעגנוגעווַאב-סדנַאטשרעדיװ עשידיי-טינ עשינכש יד ןופ טייקטרילָאזיא ייב

 רעקיזיר רעד ייב ןוא גנונעפָאװַאב עלַאמינימ ייב ,ףליה ןלייטרעד טלָאװעג טינ ןבָאה

 רעשינכש רעד ןופ ןרָאטַארָאבַאלָאק ןוא רעטילימ עשטייד ,ָאּפַאטסעג רעד ןןופ טכַאמ

 ,גנורעקלעפַאב

 ? ןריפ רע ףרַאד ןיהואוו ,דנַאטשרעדיװ ןופ ליצ רעד זיא סָאװ

 :ןעקנַאדעג ייווצ טלגנַארעג ןבָאה עגַארּפ רעד ןיא

 ַאטעג ןיא ףמַאק םעד ןריזינַאגרָא זיא ליצ רעד -- טגָאזעג טָאה קנַאדעג ןייא

 ַא טלעטשעג ןבָאה ןדיי זַא ,עטכישעג רעד רַאפ ןוא טלעו רעד רַאפ ןזייוַאב ,אפוג

 רעגנעהנָא יד ,דובכ טימ ןברָאטשעג ןוא ָאטעג ןיא אנוש ןשטייד םעד =נַאטשרעדיװ

 טעװ טלָאװער-ָאטעג ַא ןופ טנעמָאמ ןיא זַא ,טסואוועג ןבָאה קנַאדעג ןקיזָאד םעד ןופ ;

 ַא ,גנונעפָאה ַא ןָא ףמַאק ַא ,ףליה וצ ןעמוק טינ רעקלעפ עשינכש יד ןופ רענייק

 ,לארשי םש שודק ,עטכישעג רעד רַאפ ףמַאק

 -לײטנָא זיא דנַאטשרעדיװ ןופ ליצ רעד -- טגָאזעג טָאה קנַאדעג רעטייווצ ַא

 סָאװ ,ןריפסיורַא רעבירעד ףרַאד ןעמ .אנוש ןשטייד ןגעק ףמַאק ןיא וויטקַא ןעמענוצ

 ןעמענוצליײטנָא טייקכעלגעמ יד טיג סָאד .רענַאזיטרַאּפ יד וצ ,דלַאװ ןיא טנגוי רעמ

 יד תוחּפה לכל ןעװײטטַאר וצ ןסנַאש טיג סָאד ;יצַאנ ןגעק ףמַאק םענײמעגלַא ןיא

 .ָאטעג זיפ טוי :

 רעדָא -- ָאטעג :ןעװעג עגַארפ-טיירטש עשידיי עלַאנידרַאק יד זיא םורַא ױזַא

 ,דלַאוװ

 -סגנַאגסױרַא רעד ןעוועג זיא רעכלעזַא) ,?ָאטעג ןיא ףמַאק; ןופ רעגנעהנָא יד

 -רַאפ ַא -- דלַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןייג םעניא ןעזעג ןבָאה (.ָא.פ.פ ןופ טקַאפ

 ,תוחוכ-ץוש ;ענייז ןופ ,תוחוכיטנגוי ענייז ןופ םיא ןקידיילסיױא ןַא --- ָאטעג םעד ןזָאל

 -נעמָאק ןכרוד ןבירשעגרעטנוא ,ָא.ּפ.פ ןופ ןימַאלוגער םוצ ןרַאטנעמָאק יד ןיא

 ןגַארּפ-תוקפס עלַאנידרַאק יד טרעפטנעַאב ןעוועג ןענעז ,1943 לירּפַא ןס4 םעד טנַאד

 : ןסייהעג טָאה דלַאװ עגַארּפ רעד ןגעוו רעפטנע רעד .םירבח יד ןופ

 -טּפַאשלעזעג-לַאנָאיצַאנ ַא זיא עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ עטקינייארַאפ יד

 סָאד .דובכ ןוא ןבעל ןשידיי ןופ ץוש ,ףמַאק זיא ליצ ריא ,עיצַאזינַאגרָא עכעל

 -ַאר ןוא טייקרעכיז עכעלנעזרעּפ ןכוז סָאד רָאפ ךיז טימ טלעטש דלַאוו ןיא ןייג

 ַא ןיא ךיז ןטלַאהַאבסױא ןטימ ששיטנעדיא זיא ןוא ןבעל ענעגייא סָאד ןעוועט

 ,"שינעטלעהַאב

 : טגָאזעג ןבָאה "דלַאװ ןיא ןייג ןופ, ,ןגעקַאד ,רעגנעהנָא יד

 ,םעד בילוצ ,םוקמוא םוצ טּפשמרַאפ סיוארָאפ זיא אפוג ָאטעג ןיא ףמַאק רעד;

 םעד ןרעװ טכַאמעג ןלעוו'ס טינ .ןפלעה טינ טעװ גנורעקלעפַאב עקימורַא יד סָאװ

 -יטרַאּפ רעד .סנבעל עשידיי ןרעוו טעװעטַארעג ןלעוו'ס טינ ןוא ,סנדָאש ןייק שטייד

 ןשידיי ןרַאפ ףמַאק ַא זיא ,ןטייהנייא עשידיי עלַאנָאיצַאנ ןיא ,דלַאװ ןיא ףמַאק-רענַאז

 .עכעלטנגוי רעטנזיוט רעדָא רעטרעדנוה ןופ ןבעל סָאד ןעװעטַאר טעװ ןוא ,דובכ

 "וק ןענעק העש רערעווש ַא ןיא ןלעוװו רעדלעוו יד ןיא ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 .?ָאטעג םעד ףליה וצ ןעמ
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 -טנַא ןופ הביס יד ןעוועג ערעדנַא ןשיװצ ןענעז ןעגנַאגוצ ערעדנוזַאב/ ייווצ יד

 ."עּפורג סלאיחי, ןוא *.ָא.ּפ.פ, : ָאטעג ןיא ןעגנוגעווַאב-רענַאזיטרַאּפ ייווצ ןופ ןייטש
 ַא ןפַאשעג טָאה ןשינעעשעג יד ןופ ףיול רעשיגַארט רעד ,ָאטעג ןיא ןבעל סָאד

 -נעמַאזוצ ַא וצ רעטעּפש טכַארבעג טָאה סָאװ ,ןטקנוּפדנַאטש עדייב ןשיווצ עזעטניס
 : ,ןּפורג עדייב ןופ גנוסיג

 -ַארפ רעד ףיוא זיא *.ָא.ּפ.פ ןופ ןימַאלוגער םוצ ןרַאטנעמָאק, עבלעז יד ןיא ןיוש
 .ָא.ּפ.פ יד דצמ ןרָאװעג טלעטשעג זיא עכלעוו ,"דלַאװ ןיא ןייג טינ ןעמ ףרַאד יצ,, :עג
 ןריפ עקַאט ןעמ ףרַאד יצ -- קנַאדעג ןקידנקיאורמואַאב םעד ףיוא ןוא ,סרעפמעק

 :רעפטנע רעקידנגלָאפ ןרעדנַא ןשיווצ ןרָאװעג ןבעגעג -- ףמַאק ןזָאלסטכיזסיוא ןַא
 .זעטניס ןופ בױהנָא םעד טַאהעג ךיז ןיא טָאה רעכלעוו

 רימ ןלעוו בוח םעד ןליפסיוא ןכָאנ ,ףמַאק ןכָאנ ןייג רימ ןלעוו דלַאוװ ןיא,

 ןלעוו ,רענַאז"טרַאּפ יד ןופ לײטדנַאטשַאב ַא סלַא ןוא ,ןסַאמ יד ךיז טימ ןסיירטימ
 -לעוו ,ףמַאק ןיא רָאנ .רעדרעמ ןשילַאיטסעב ןטימ ףמַאק םעד ןריפ רעטייוו רימ

 ןביילב ןופ ןסנַאש ןריטסיזקע ,דנַאטשרעדיװ רעזנוא קנַאד ַא טײטשטנַא רעכ
 .*ןסַאמ עשידיי עטיירב יד ןעוועטַאר ןוא ןבעל םייב

 עטשרע יד ןקישסױרַא עקידלַאב סָאד זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןגעקַאד עּפורג סלאיחי

 ,םירבח עקידנעמוקנָא רַאפ סעיציזָאּפ ןטיירגוצ טכעלגעמרעד דלַאװ ןיא םירבח ןּפורג

 טָאה עּפורג עקיזָאד יד ;עיצאדיװקיל-ָאטעג ןופ געט יד ןרעטנענרעד ךיז ןלעווס ןעוו

 -יוו עלַא ןזומ ףמַאקדָאטעג ןופ גָאט ןיא זַא ,טייקכעלדנעטשרַאפטסבלעז סלַא ןטלַאהעג

 .ףמַאק םוצ ןטערטסױרַא םַאזניימעג תוחוכ-סדנַאטשרעד

 זיא גנוגעוַאב-דנַאטשרעדיװ 'ד :גנוטכיר רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא זעטניס רעה

 ףרַאד -- דלַאװ רעדָא ָאטעג ןיא ףמַאק קיטקַאט יד .ףמַאק ןופ גנַאלרַאפ ןיא קינײא

 ,בַאטש רעד ןרידיצעד ןעגנוגנידַאב עטערקנָאק ייב

 .עג יד ןופ ףיול רענעעזעגסיוארָאפמוא רעד ןוא ָאטעג ןיא ןבעל סָאד

 :ןטקנוּפדנַאטש רעביא ליּפש שינָאריא ןַא טליּפשעג טָאה ןשינעעש

 -יטערָאעט ןוא ןגָאלָאעדיא-טּפיוה יד ןופ רעניא -- ן א מ ז א לג ףסוי

 עטשרע יד טימ ןײגוצסױרַא ןעגנואווצעג ןעוועג זיא -- ָאטעג ןיא ףמַאק ןופ רעק

 .ןעמוקעגמוא ןטרָאד זיא ןוא ,דלַאװ ןיא ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ

 ןיא ףמַאק-רענַאזיטרַאּפ ןופ גָאלָאעדיא רעד -- ם יו ב נײש ל אי חי

 ,12 סַאג ןוׂשַארטס ףיוא ,ףמַאק-ָאטעג ןיא ןלַאפעג זיא -- דלַאװ

 ?ףוס ןופ בױהנַא רעד זיא ןעוו

 ? טלָאװער-ָאטעג םעד ןביוהפיוא ןופ העש יד זיא עשז-ןעוו

 .עיצַאדיװקיל-ָאטעג רעד תעשב --

 -טימ עיצַאדיװקיל-ָאטעג יד ןעמוקנָא טעװ יצ ? עיצַאדיװקילדָאטעג טסייה סָאװ

 ןיא ןדיי סעיטרַאּפ ךָאנ סעיטרַאּפ ןריפסיורַא ךרוד ,זייוולייט ,זיײוװנּפַאטע רעדָא ,לָאמַא

 ? סעירָאטַאמערק רעדָא טעברַא-סגנַאװצ ,גנוטכיר רעטנַאקַאבמוא ןַא

 זיא סָאד -- ? ַאטעג ןופ עיצַאדיווקיל רעזייוולייט ַא ייב .ָא.ּפ.פ ןעלדנַאה טעוו יװ

 .סרעריפנָא ערעייז ןגערפ ןגעלפ סרעפמעק .ָא.ּפפ עגנוי יד סָאװ ,עגַארפ ַא ןעוועג

 ? דנַאטשרעדיװ םעד ןלעטש ןַאד ןֹוא ָאטעג ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ןטרַאװ ןעמ ףרַאד יצ
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 טעוװ ,םעד ךָאנ לייוו ,דנַאטשרעדיװ ןלעטש ןּפַאטע עטשרע יד יב ,סנטַײצַאב רעדָא
 -- ! טעּפש וצ ןייז

 :?ןימַאלוגער- .ָא.ּפ.פ םוצ ןרַאטנעמָאקא יד טרעפטנעעג ןבָאה םעד ףיוא
 יד ןרעװ טרעטשעג טעוו'ס ןעוו ,ןַאד ףמַאק םעד ןבִייהנָא טעװ .ָא9.9;

 ָאטעג ןצנַא ג ןופ ץנעטסיזקע
 ,ןפיירעררעלנ ,ךיז ןעווטסאפ ןופ ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ךעלגעמ ןענעז סע;

 ,אּפַאטסעג דצמ סעיסערּפער ענעדישרַאּפ ,רעטקַארַאכ ןלַאקָאל ַא ןופ סעיצקַא
 רעטרעדנוה רעדָא רעגנילדנעצ ,ענלצנייא ןופ ןבעל סָאד ןטסָאק ןלעװ עכלעוו
 .ןדיי

 טרעוו זיא דיי ןדעי ןופ ןבעל סָאד זַא ,טקנופדנַאטש ןפיוא ןעייטש רימ
 לייו .דנַאטשרעדיװ ןָא ןטידנַאב יד ןרעו ןבעגעגּפָא טינ ףרַאד סע זַא ,ץוש

 טלָאװ רעכלעוו ,חוכ ןשירעטילימ ןקרַאטש ןייק רָאפ טינ ךיז טימ טלעטש .ָאּפפ

 -סױרַא טינ יז ןעק ,אנוש ןשטייד ןטיִמ ףמַאק ןכיילג טינ םעד ןעמענפיוא טנעקעג

 -עגרעביא יד ןופ דרַאגנַאוװַא סלַא ,.ָאיפ פ .דיי ןדעי ןופ ןבעל ןופ ץוש ןיא ןטערט
 -סױרַא ןקיטייצירפ ַא טימ ןעק ,ענליוו ןופ רָאנ טינ ,םיבושי עשידיי ענעבילב

 רעד קיטייצכיילג ןוא .ַאפ.פ ןופ גנוטכינרַאפ רעקיטייצירפ ַא וצ ןעגנערב טירט

 ַא ןעוועג טלָאװ קיטקַאט ַאזַא .ץושטסבלעז ַא ןָא ָאטעג םעד ןזָאלרעביא טימ

 טנעקרענָא ןטלָאװ רימ .ָאּפפ רַאפ עשירעדרעמטסבלעז ַא ,עשיטָאשיק-ןָאד
 ןפמעק טפרַאדעג ןטלָאװ רימ ןּוא ןרָאטאקָאוװָארּפ סלַא ןדיי יד ךרוד ןרָאװעג

 ַא :קיניזטכייל ןעוועג טלָאװ ןעניישרעד קיטייצירפ ַא .דעדירב ענעגייא טימ

 ילעוו .עיצקַא ַאזַא ןיא ןטערטסױרַא טעװ .ָאּפיפ .ןכערברַאפ ַא--רעטעפש וצ

 רעזנוא ןופ קיגנעהּפָאמוא ,ףוס ופ בױהנֶא סלַא ןרעו טצַאשעגּפַא טעװ עכ

 רעכלעּוו .בַאטש רעד ןרידיצעד טעוװ טירטסױרַא ןופ טנעמָאמ ןגעוו ,ןדיי לָאצ

 ןופ ענעטלַאהרעד ,םעיצַאמרָאפניא ןופ ךמס ןפיוא עיצַאוטיס יד ןצַאשּפָא טעוו

 ןעק .ָאפיפ סָאװ ,סָאד טקיטכערַאב גנונעּפָאװַאב עכַאוװע יד .תורוקמ ערעכיז

 טינ ןעק גנונעפָאװַאב עכַאוװשע יד רעבָא ,טנעמָאמ ןדעי ןיא ןעניישרעד טינ

 ןרעװ טרעטשעג טעװ סע ןעװ ,ןַאד ףמַאק םעד ןדיימסיוא סָאד ןקיטכערַאב

 רעד ןגעוו ןעלדנַאה ךיז טעװ סע ןעוו .ָאטעג ןופ ץנעטסיזקע ענײמעגלַא יד

 ןלָאז רימ וליפַא ןטערטסױרַא רימ ןלעו ,זנוא ןופ גנוטכינרַאפ רענײמעגלַא
 "..טנּפָאװַאב טשינ ןייז

 א לאיחי עּפורנסּפמַאק יד
 ןעמ עכלעוו ,עּפורגספמאק עטייווצ ַא ָאטעג ןיא ןענַאטשטנַא זיא -ָא.ּפ.פ רעסיוא

 -גטיידַאב ַא טַאהעג ןבָאה םירבח עריא .עּפורגסּפמַאק סלאיחי .נ .א טצעי טנכיײצַאב

 .גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ יד ןרימרָאפ ןיא ליײטנָא ןקיד

 -ערג סָאװ ןרימרָאפ וצ ליצ סלַא טלעטשעג ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד

 עשיאַײטרַאּפ ןופ רעדילגטימ ץוח ַא .דלַאװ ןיא ףמַאק-ןענַאזיטרַאּפ םוצ ןּפורג ערעס

 זיא עיצַאזינַאגרָא יד .טנגוי רעצניװָארּפ ןוא ןדיי םתס ךס ַא טלייצעג יז טָאה ןּפורג

 ןענעז סָאװ ,ןּפורג;ספמַאק ערענעלק ייר ַא ןופ ךיז ןקיניײרַאפ ןופ טקודָארּפ ַא ןעוועג

 -וקת רעד ןיא ,רעטייווצ רעד ןופ ענייא קיגנעהּפָאמוא ירמגל ,ןַאטנָאּפס ןענַאטשטנַא

 ,דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב ןופ קנַאדעג רעד ָאטעג ןיא ןעמוקעגפיוא זיא סע ןעוו ,הפ
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 -ָארֿפ ןשיגעטַארטס ןיא .ָא.ּפ.פ ןופ טעדיישעגרעטנוא  ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא יד

 ןיא זַא ,ןעזעגסיורָאפ טָאה יז ךעלמענ ,ָאטעג ןיא ףמַאק ןופ ןטכיזסיוא יד ןגעוו זָאנג
 עטלייצעג עקינייא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ענליװ-ָאטעג ןופ ןעגנוגנידַאב עלַאקָאל יד
 סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטימ ןיא ,טָאטש רעטנעצ עמַאס ןיא ךעלסעג עניילק

 ךעלגעממוא ןלעוו ןעגנוגנידַאב עקיזָאד יד -- ףמַאק ןיא ןפלעה וצ טיירג טשינ זיא

 רעד ייס ,טרעדָאפ רעבירעד :ָאטעג ןופ טלָאװער .ןקידנרעיוד זיא סע ןכלעוו ַא ןכַאמ

 ןעװעטַארוצּפָא ןוצר רעד ייס ,אנוש ןָא המקנ ןופ ליפעג רעד ייס ,דובכ רעשידיי

 ךיז טזָאל סע רעמ סָאװ ןריפסױרַא סנטייצַאב -- ןדיי-ָאטעג רעמ סָאװ ףמַאק ךרוד

 -רעבירַא ןעגנולעג זיִא עיצַאזינַאגרָא רעד .דלַאװ ןיא ןעייר-רענַאזיטראּפ .יד וצ ןדיי

 רעד ןרָאװעג ןענעז עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ טרעדנוה רָאּפ ַא רעדלעוו יד ןיא ןריפוצ

 עטגַאװעג סױרַא ןענעז ןעייר ערעייז ןופ ,ןּפורג עשינַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןופ ןרעק

 .עשטשוּפ רעקצינדור ןופ ןרידנַאמָאק ןוא רעפמעק
5 7 

 ,עּפורגספמַאק רעד ןופ רעדילגטימ-סבַאטש יד ןופ רענייא ,ןייטשנרעב ָאעל ר"ד

 -ייא ָאד ריטיצ'כ .עטכישעג ריא ןגעוו גנולדנַאהּפָא ערעטיירב ַא טקישעגוצ רימ טָאה -

 : ןלעטש עקינ

 -עג זיא םיובנייש לאיחי לייוו ,עּפורג (סלאיחי) סַאיליא ןָא יז טפור ןעמ; --- --

 -רעווש יד ןיא .ָא.פ.פ רעד טיִמ טקינייארַאפ ןעוועג זיא יז .רוגיפ עלַארטנעצ יא ןעוו

 יד זיא לפייווצ ןָא .ָאטעג ןיא גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד רַאפ ןטנעמָאמ עטס

 .רעשיגַארט ךיוא ןוא רעכייר ,רעטגעווַאב ןעוועג ָאטעג ןיא .ָא.ּפפ רעד ןופ הפוקת

 עריא ןיא .רעלופצנַאלג ןעוועג ךיוא זיא ,ָאטעג םעד טרעדורעגפיוא רערעמ טָאה יז

 קחצי ןוא ןַאמזַאלג ףסוי יװ ןרוגיפ עכלעזַא ןלַאפעג ךיוא ןוא ןענַאטשעג ןענייז ןעייר

 -נעטשלופ ןעוועג ןּפורג עדייב רעבָא ךיז ןענעז ןטַאטלוזער ערעייז ןיא .גרעבנעֶטיוו

 ,דנַאטשפױא-ןסַאמ ַא וצ ןעגנערברעד טנעקעג טינ עדייב ןבָאה ָאטעג ןיא : ךיילג קיד

 יז ואוו דלַאװ ןיא .ָאטעג רעקָאטסילַאיב רעדָא ,רעװעשרַאװ ןיא ןעוועג זיא סע יו

 יו ןענַאטשעג טינ עדייב יז .ןענעז .,ןגָארטעגרעבירַא ךיז ָאטעג ןופ ףוס םוצ ןבָאה

 רענײמעגלַא רעד ְרךַאְפ טפמעקעג טוג ןבָאה םירבח ערעייז ןוא ןטייהנייא ערעדנוזַאב

 -עלע ענעגָארעטעה עקילָאמַא יד זַא ,טשימעגסיוא ױזַא ךיז ייז ןבָאה דלַאװ ןיא .ְךַאז

 .ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ןטנעמ

 זיא ,טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ףוס םוצ טָאה עּפורג- סאיליא יד סָאװ ,סָאדא -- --

 -פיונוצ ךיז .ףוס- םוצ ןבָאה עכלעוו ;ןּפורג ענעדישרַאפ ןופ גנוצלעמשרַאפ א א ןעוועג

 רעד רעטנוא ןוא סולפנייא ןשילַארָאמ םעד רעטנוא עּפורג רעקרַאטש ןייא ןיא ןסָאגעג

 ענייא עדעיו א עי ןעימַאב א לעוו'כ- יי ןופ גנוטייל רעשיגרענע

 : ' + רעדנוזַאב עפורג

 םירבח יד טריּפורג ָאטעג ןיא ךיז ןבָאה איליא םורַא .עפורג-ןרעק יד .א -- --

 אלצב ,ןילאס עקפלעוו ,שטיוואמוש תרמצ ןוא קענאי : ריעצה ץולחה - טייהיירפ ןופ

 ' -.ערעדנַא ןוא לטָאמ סקופ ,והילא ָאקּפוּפ ,רעלעג הפי ,דעמַאלעמ

 "יא םורַא עּפורג יד טָאה ָאטעג ןיא טייקיטעט עשינַאזיטרַאּפ עכעלטנגייא ריא

 ןטשרע םעד ןפיוק וצ ןאיליא ןעגנולעג :זיא סע ןעוו ,1942 גנילירפ ןיא ןביוהעגנָא איל
 ,13 סַאג יקסלואוויוו ףיוא "טסראה-רעגילפ, םייב ץַאלּפסטעברַא ןייז ףיֹוא רעװלָאװער
 ןשיליוּפ ןטימ ןדנוברַאפ םיא טָאה עכלעוו ,עיזדַאי םיא וצ ןעמוק ךיוא טגעלפ ָאד

390 

= 
 וי

" 
 א

 י

8 

 יז



 תומכ ןרעסערג ןטשרע םעד ןעמוקַאב איליא טָאה םיא ןופ .וַאלסישטעימ טסילַאיצָאס

 -עג ןעמיקַאב ךיוא רעטעּפש ַאיליא טָאה ץַאלּפ ןבלעז םעד ףיוא .עיצינומַא ןוא ןליוק

 ץַאלּפסטעברַא רעייז ןופ רעוועג ןעגנערּב ןגעלפ ַאקּפוּפ ןוא ןילאס םירבח יד .רעוו

 -עג רַאפ רעווסכייר רעד ןופ ץַאלּפלמַאז ןימ ַא ןעוועג זיא סע ואוו ,קענאבוראפ ףיוא

 ,ןפָאװ עטרעבָארעד זוא עטביור

 טריפעג ןֿבָאה עכלעוו ,ךעלטפניפ ןיא טלייטעגנייא ןעוועג זיא עּפורג סאיליא

 -יטַאריּפסנָאק בילוצ ייז ןבָאה רעבָא ךיז ןשיווצ .טעברַא עשידרערעטנוא עוויטקַא ןַא

 -ַאב רקיעב זיא ךעלטפניפ יד ןופ טייקיטעט יד .טקַאטנָאק טַאהעג קינייוו ןקעווצ עוו

 -לוש ןיא ךָאו ַא לָאמ יירד ןעמוקרָאפ ןגעלפ עכלעוו ,סעיצקעלנפָאװ ןיא ןענַאטש

 -םעדיוב ַא ןיא 25 סַאג לָאטיּפש ףיוא ןוא 2 סַאג ןושַארטס ףיוא טקנוּפ ןשיניצידעמ

 -עג זיא איליא ."טייהיירפ, ןופ םירבח ןופ עּפורג ַא טניואוועג טָאה סע ואוו ,לביטש

 ןייז .עפורג רעד ןופ טעטירָאטיױא עטבילַאב יד ןוא טפַארקביירט עקיטסייג יד ןעוו

 רַאפ גרָאז עכעלרעטָאפ ןייז ןוא םירבח ענייז רַאפ טייקנבעגרעביא עזָאלצענערג

 -נייא יד טינ ןעוועג ןענעז ןייזטסואווַאבטסבלעז רעשידיי רעצלָאטש .ןייז ךיוא יװ ,ייז

 זיא 1942 רָאי ןופ ףוס םוצ .םירבח ענייז ןשיוװצ טעטירָאטיױא ןייז ןופ םימרוג עקיצ

 .םירבח קיסיירד טלייצעג טָאה ןוא טנּפָאװַאב טוג ןיוש ןעוועג עּפורג יד

 ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמדירפ עקראב .עּפורג ןייז ןוא ןַאמדירפ עקראב .ב -- --

 .רתיב ןקיטרָא םעד ןופ ןרוגיפ עטסטנַאקַאב יד ןופ ענייא ,1912 רָאי ןיא ענליוו ןיא

 רעד ןיא טעברַאעג סנטצעל טָאה רע .ןסיוו ןשיאערבעה ןסיורג ַא טימ שטנעמ ַא

 -ַאֹּפ רעד זַא ,טסואוועג טָאה רעניא רעדעי רעבָא ,יײצילָאּפ-סטעברַא-ָאטעג רעשידיי

 סע טייזו יו .ליפ יוֹוַא ףיוא רָאנ סעיטַאּפמיס ענייז טָאה םערָא ןייז ףִיוא דנַאב-ייציל

 =סיי ןופ רעטעברַאטימ עטסטנעָאנ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .סיייו-יולב :יא

 .טעברַאעגטימ םיא טימ טייצ עסיוועג ַא רע טָאה .ָאּפּפ רעד ןיא ךיוא .ןַאמזאלג

 עקראב .ןפסוי טימ ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ךיז זיא רע סָאװ בילוצ יונעג טינ סייוו ןעמ

 יד ךיוא ןעוועג ןענעז'ס עכלעוו ןשיווצ ,םירבח טלמַאזעג ךיז םורַא טָאה ןַאמדירפ

 ןוא ןוז ,רעטָאפ) ןיוועל החּפשמ יד ,ןײטשּפע לאומש ,רעקָאט ןמלז ,דוגזא רעדירב

 ךיוא ייז ןשיווצ ,דיגמ חסּפ ,סילייק קָאלבסטעברַא ןופ יקסווָאקַארק אקלאט ,(רעטכָאט

 ,ןטסינָאיזיװער טינ עלופ ַא

 -נעּפיל .עקצימ טריּפורג ךיז ןבָאה גניר-קעטַאנ םעד םורַא .גניר עפורג .ג -- --

 ,טנַארב המלש .סייוו לארשי ,טרַאב רעזייל ,ןָאזנעטכיל ריאמ ,טרַאבטיױר ןסינ ,ץלָאה

 ןוא קישטװַאשרַאװ עקשריה ,עקלאל רעדירב יד .ןָאסבקעי ןימינב ,טסיואפ קענאי

 .ןעזָאר) רשא-ןב לארשי

 -לעטש ןַאד ןוא טא ביוהנָא ןיא ןעוועג קעטָאנ זיא ָאטעג ןיא --- --

 ָאטעג רעטעּפש ןוא ,ריווער ןטירד ןיא רַאסימָאק-ייצילָאּפ-ָאטעג ןופ רעטערטרַאפ

 רעד ןַאד ןרָאװעג טרימרָאפ זיא סע ןעוו .ריווער ןטשרע ןופ רַאסימָאקיײײצילָאּפ

 בַאטש םייב ןטעבעג לָאמ ןַײא טינ ךיז קעטָאנ טָאה ,עּפורגספמַאק סאיליא ןופ בַאטש

 בַאטש רעד .יײצילָאּפ-ָאטעג רעד .ןיא .טמַא ןייז ןזָאלרַאפ וצ ןביולרעד םיא לָאז ןעמ

 -עג זיא גנולעטש סקעטָאנ : תוביס ייווצ בילוצ ןעוועג םיכסמ טינ םעד טימ רעבָא זיא

 יו ,עּפורגסּפמַאק רעד ןופ םינינע ענעדישרַאפ רַאפ ןצונוצסיוא קיטכיוו רעייז ןעוו

 רעלסעד זַא ןעזוצסיוארָאפ ןעוועג זיא םעד ץוח ַא .המודכו רעוועג ןגָארטוצנײרַא

 טָאה .רעלסעד .ײצילָאּפ-ָאטעג יד ןוָאלרַאפ ןייז ןופ לַאפ ןיא המקנ ןעמענ םיא רַאפ טעוו
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 ליפוצ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ טעטילַאטורב רעשילַאיטסעב ַא טימ ןקיטייזַאב טנעקעג
 זיא עּפורג סקעטַאנ .םעווקַאבמוא ןעוועג םתס םיא ןענעז רעדָא םיא ןגעוו טסואוועג
 ןענעז ,עקצימ רבח רעטסיירד ןייז רעמ ךָאנ ןוא ןײלַא קעטַאנ .טנּפָאװַאב טוג ןעוועג

 ןטלַאה ןפָאװ יד טגעלפ קעטָאנ .רעועג טגנערבעג ןוא טָאטש ןיא ןעגנַאגעג טּפָא

 ביוא זַא ,רעכיז ןעועג זיא רע .ריווער-יײצילָאּפ-ָאטעג ןיא לטסקשיט ןיא ךיז ייב

 יװ ,טרָא-ובַאט ַאזַא ןיא ןעמ טעװ ,ןפָאװ ןופ סעיזיווער עסיורג ןעמוקרָאפ ןלָאז סע

 ,ןכוז טינ ,טַאירַאסימָאק-יײצילָאּפ ַא

 זיא ענדָארג ןיא ָאטעג רעד ןעוו ,1942 רָאי ןופ ףוס םוצ .עּפורג רענדָארג יד .ד

 -ליוו ןיא ןּפַאכרעבירַא ךיז ןדיי עכעלטע ןבעגעגנייא ךיז טָאה ,ןרָאװעג טרידיווקיל

 -לעוו ;עּפורג ןַײז טימ יקסנַאשטשָאמַאז ריאמ ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ .ָאטעג רענ

 רעד טָאה ענליוו ןיא .ןרעװלָאװשר עכעלטע ךיז טימ טכַארבעגטימ ךיוא טָאה רעכ

 -נייא רעדָא טעבנגעג ןבָאה ייז ואוו ,קענַאבורַאפ ןיא טעברַאעג ייז ןופ לייט רעטסערג

 ןבָאה ָאטעג רענדָארג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןופ סורג ןטשרע םעד .רעוועג טפיוקעג

 .עקלוא ןוא יקסנַאשטשַאמַאז ריאמ ,(ןעמוקעגמוא) ןַאמצלַאז רעזייל טכַארבעג

 ,לָאמ ןייא טימ ןענַאטשטנַא טינ זיא עּפורג עקיזָאד יד .עּפורג רעצניווָארּפ יד .ה

 סָאװ ,רעטסוש רעד ןורהא ןוא סאב לבייל םירְבח יד ןעוועג ןענעז סרעדנירגַאב עריא

 ןעמַאזצ ךעלסילשסיוא טעמכ זיא עּפורג יד .טסינומָאק רעקירָאיגנַאל ַא ןעוועג זיא

 ןטסינומָאק ןופ ןענַאטשַאב ץניװָארּפ רעד ןופ םירבח ענעמוקעגוצ רעטעּפש יד טימ

 -עג בױהנָא ןיא טָאה עּפורג סַאב לבייל .לָאמָאסמָאק ןופ רעדילגטימ ענעזעוועג ןוא

 .ןרעוולָאװער עכעלטע טַאהעג ןוא ןַאמ ףלע טלייצ

 -ענווָאק עיצקַא רעד ךָאנ ךיז טָאה ,ָאטעג ןרעסיוא ,4 סַאג ענלַאװַאז ףיוא --- --

 ןיא רעבירַא רעטעּפש ןענעז עכלעוו ,ןדיי רעצניװָארּפ ןופ רעגַאל ַא ןענופעג רַאנָאּפ

 -עג ךיוא זיא ייז ןשיווצ ,21 סַאג עשטייד ףיוא וויטקעלָאק ַא ןיא טבעלעג ןוא ָאטעג !

 רעד רעטנוא ,רעריווס ןַאמ 15 ךרע ןַא ןופ עכעלטנגוי עּפורג עטריזינַאגרָא ןַא ןעוו

 טַאהעג ץניוװָארּפ רעד ןיא ןיוש ןבָאה עכלעוו ,ןמלז ןוא ךורב םירבח יד ןופ גנוריפנָא

 -זירב הרוּפצ ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ייז ןשיווצ .רענַאזיטרַאּפ יד טימ ןעגנודניברַאפ

 / .,ןלאיחי טימ ןדנוברַאפ ייז טָאה עכלעוו ,ןַאמ

 ןייק ןרָאפעגסױרַא ענליוו ןופ זיא 1941 ילוי שדוח ןיא .אביקע עפורג יד .ו -- --

 זיא ייז ןשיוװצ .ןדיי טרעדנוה עכעלטע ןופ עּפורג ַא טעברַא-ףרָאט ףיוא עקאווָאלַאיב

 טימ ןעמַאזוצ טלייצעג טָאה עכלעוו ,גנוגעווַאב-אביקע רעד ןופ זיירק ַא ןעוועג ךיוא

 -ייז לאיחי ןוא םיײהכלַאק השמ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןַאמ 20 ַא ןעיורפ יד

 עגנודניברַאפ ןכוז ןביוהעגנָא ןדיי רעקאוואלעיב יד ןבָאה 1943 גנילירפ ןיא .לעד

 טלָאמעד טשרע ןבָאה עכלעוו ,עשטשוּפ רעקצינדור רעד ןופ רענַאזיטרַאּפ יד טימ

 יו םעד ךָאנ הביבס רענעי ןיא טייקיטעט-ערַאבריּפש ןעמ ַא ןעלקיװטנַא ןביוהעגנָא

 יירד ךַאו רעשיווטיל רעד ייב טעבנגעגוצ טַאהעג ןבָאה ַאקַאװַאלַאיב ןופ ןדיי סקעז

 -יווקיל ןשטייד יד ןבָאה ,דלַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןפָאלטנַא ןענעז ןוא ןסקיב

 ָאד .ָאטעג רענליוו ןיא ןדיי יד טריפעגרעבירַא ןוא ןרעגַאל רעיקַאװַאלַאיב יד טריד

 -גייא זיא ןוא איליא טימ ןדנוברַאפ ךיילג םייהכלַאק השמ ןופ עּפורג יד ךיז טָאה

 ..איליא ןופ עּפורג רעניײמעגלַא רעד ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג

 ןסָאלשעגנָא ָאטעג ןופ ףיול ןיא ךעלעמַאּפ ןבָאה ןּפורג ענעדישרַאפ עקיזָאד יד

 2 ,ךיז ןשיוװצ טקַאטנָאק
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 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןּפורג 'ד ןופ סרעייטשרָאפ עלַא טימ גנוציז עטשרע יד
 ןַאד זיא ןּפורג עטקינייארַאפ יד ןופ בַאטש רעד .6 סַאג רעקצינדור ףיוא 1943 ץרעמ
 ןופ רעציזרָאפ ,םיובנייש איליא : ןשטנעמ ףניפ ןופ דנַאטשַאב ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג

 -ןפָאװ ,דנַארב המלש ןוא גניר קעטַאנ ,עּפורגספמַאק רעד ןופ טַאנדנעמָאק ןוא בַאטש

 טָאה רעטעּפש .עדַאגַאּפָארּפ ,ןייטשנרעב ָאעל ;ןסנַאניפ ,ןַאמדירפ עקראב :גנולײטּפָא

 דלַאװ ןיא קעװַא זיא ןַאמדירפ עקראב ןעוו .ןטיבעג בַאטש ןופ דנַאטשַאב רעד ךיז
 -עגמוא זיא איליא יו םעדכָאנ ;טסואפ קענאי ןעמונרַאפ בַאטש ןיא טרָא ןייז טָאה

 ,דיגמ ןנחלא ןרָאװעג טמיטשַאב טרָא ןייז ףיוא זיא ,ָאטעג ןיא ףמַאק ןיא ןעמוק

 -עג טרילומרָאפ רָאלק גנוקינייארַאפ. רעד ךָאנ ךיילג זיא סע .םַארגָארּפ -- --

 ןיא טייקיטעט ריא ןופ חטש-טּפיױה םעד טעז עּפורגספמַאק יד .םַארגָארּפ סָאד ןרָאװ

 עריא עלַא ןרעװ טריפעגרעבירַא ןפרַאד וצ ןיהַא .ד ל ַא וו ןיא עקנַאזיטדַאּפ רעד

 רעבָא טעװ עּפורגספמַאק יד .םעד וצ טיירג ןענעז עכלעוו ,ןדיי עלַא ךיוא יו ,םירבח

 ,ןשטייד יד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב םעד ָאטעג ןיא ןעמענפיוא טייצ רעדעי וצ

 .עיצַאדיװקיל עקיטליגדנע רעדָא עזייוולייט ,עסיורג ַא ָאטעג םעד ןעָארד לָאז'ס ןעוו

 טלייצעג עפורגספמַאק יד טָאה גנוקינייארַאפ ריא ןופ גָאט םוצ .עיצַאזינַאגרָא

 ייוצ זיב טכיירגרעד לָאצ ריא טָאה ָאטעג ןופ ףוס םוצ .םירבח טרעדנוה ךרעב

 סלַא .לטפניפ ַא ןעוועג זיא עּפורגספמַאק רעד ןופ טייהנייא עטסנעלק יד .טרעדנוה

 טמיטשַאב לייט ןטסערג ןיא זיא ךעלטפניפ ענעדישרַאפ יד ןשיווצ ןַאמסגנודניברַאפ

 -רעירפ יד ןופ םירבח ןעוועג לטפניפ ןייא ןיא ןענעז לייטסטסערג .הרוחב ַא ןעוועג

 יד .טלעטשעגפיונוצ ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָאספמַאק יד עכלעוו ןופ ןּפורגספמַאק עקיד

 -ייז ןריפ טרָאד ןענעק וצ ידכב ,רעמיצ ןייא ןיא ןעמַאזוצ ןעניואוו טפָא ןגעלפ םירבח

 -ַאב ןענעז עכלעוו ,ךעלטפניפ-"ייצילָאּפ, ייוצ ןעוועג ךיוא ןענעז סע .טעברַא רע

 לעיצעּפס ,םירבח ןופ רעדָא ,עּפורג רעד רַאפ עטריברעוו ,ןטסיצילָאּפ ןופ ןענאטש

 .ָא.ּפ.פ יד טריקיטקַארּפ רעירפ ןיוש טָאה סָאד יװ ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןיא עטקישעג

 ןבָאה ןעגנולײטּפָא ףניפ רעדָא ריפ .גנולײטּפָא ןייא טעדליבעג ןבָאה ךעלטפניפ יירד

 -עג ןעמַאזוצ ןבָאה ןעגנולײטּפָא ףניפ רעדָא ריפ .גנולײטּפָא ןייא טעדלבעג ןעמַאזוצ

 .ייוצ טַאהעג ףוס םוצ רימ ןבָאה ןענָאילַאטַאב עכלעזַא .ןָאילַאטַאב ןייא טעדליב

 ,דנַארב המלש :רעריפ-סגנוליײטּפָא יד טריפעגנָא ןבָאה סעיצקעלנּפָאװ יד טימ

 -רָאב ,ןייטשנרעב ָאעל ,רענָארג ָאגוה ,ץלָאהנעּפיד עקצימ ,דיגמ ןנחלא ,רעקָאט ןמלז

 .וָאסואענעּפ עשַארבַא ןוא עק

 עטמיטשַאב םעד וצ לעיצעּפס טָאטש ןיא ןרעה ןגעלפ סײנָאידַאר יד -- --

 רעכלעוו ,ָאידַאר םענעגייא ןַא טַאהעג ךיוא עּפורגספמַאק יד טָאה ףוס םוצ .םירבח

 ףיוא ענילַאמ"רעלעק ַא ןיא ץלָאהנעפיל עקצימ ךרוד טריטנָאמעגנייא ןרָאװעג זיא

 ,21 סַאג עשטייד

 -ַאב זיא רע .ןַארַאפ טינ רעמ טוטַאטס ןופ טסקעט-לַאניגירָא רעד זיא רעדייל -- --

 :ןלייט 4 עקידנגלָאפ ןופ ןענַאטש

 ' ;םירבח ןעמעננָא ןופ םרָאפ יד .1

 ;םירבח ןופ ןבַאגפיוא ןוא ןטּכילּפ יד .2

 ;טייקיטעט רעוװיטַאריּפסנָאק ןופ םיללכ-טנודג יד .3

 םַארגָארּפ ןופ טסייג ןגעק ןעגנולדנַאה ןוא טַארַאפ רַאפ ןעגנופָארטשַאב 4

 .טוטַאטס ןופ ןצעזעג רעדָא
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 +- אץ. כא

 !רעוװעג ןעמ טגירק ואוו

 טגירק ואו -- טלעוו רעקימורַא רעד ןופ טרילָאזיא ןעוועג זיא ָאטעג רעד

 ךרוד סע ןעמ טלגומש יװ ? ָאטעג ןיא סע ןיירַא ןעמ טגָארט ױזַא יו ? רעוועג ןעמ

 ?.  רעוועג אפוג ָאטעג ןיא ןעמ טריצירבַאפ יװ ,ָאטעג ןופ רעיוט םעד

 ךרוד ןרענווָאק ָאבַא וצ ןרָאװעג טכַארבעג ןענעז ָאטעג ןיא ןטַאנַארג עטשרע יד

 סָאד .ריטסַאנָאמ ןיא םיא ןטלַאהַאבעגסױא טָאה עכלעוו ,"רעטומ,-רעטסיולק רעד

 ..!רעוועג ָאד זיא ָאטעג ןיא -- לָאבמיס ַא ןעוועג זיא

 .,ןײטשדלָאג ךורב 1942 רַאונַאי ףוס ,ןגָארטעגנײרַא טָאה לָאטסיּפ ןטשרע םעד

 וצ ןעגנַאגעג רע זיא געט יירד .רעקנוב ןשטייד ַא ןופ טעבנגעגסיורַא םיא טָאה רע

 גָאט ןטירד ןפיוא .טנַאה רעטרישזַאדנַאברַאפ ,רענעלָאװשעג ַא טימ טעברַא רעד

 זיא רע .רעיוט םעד ךרוד ןוא -- ןשזַאדנַא יד ןיא רעװלָאװער ןטימ ןעגנַאגעגניײרַא

 .סרעלגומשניירַא-רעוועג עטסוויטקַא יד ןופ רענייא ןרָאװעג

 יש

 ןיא (1943 לירּפַא) ןסירעגנײרַא ךיז טָאה ,רוחב רעקירָאי ןצכעז ַא ,ןיטקיט . ןמלז

 -רעוועג-ןישַאמ ןוא סרעדניצ טעבנגעגסױרַא ןוא ןענָאגַאװ-רעוועג עטריבמָאלּפרַאפ

 טגָאיעגכָאנ םיא טָאה'ס .ןפולטנַא ןביוהעגנָא ןיא ,ןרָאװעג טּפַאכעג זיא רע .סעטנעל

 יד ייברַאפ ןססוג ַא טריפעג םיא טָאה ןעמ ןעוו .ןלַאפעג זיא רע ןוא ןליוק לגָאה ַא

 :ןפורעגסיוא ליטש רע טָאה ,ָאדנַאמָאק ןייז ןופ רעטעברַא עשידיי

 ! דרערד ןיא ייז טָאה ,רעדירב --
0 

 -רעוועג ןופ ,רעטרע-סטעברַא יד ףיוא ןענעבנגוצסױרַא ןביוהעגנָא ןבָאה הרבח

 -סיירפיוא ןוא ,רעוועג-ןלייט ,ןליױטסיּפ --- ןעגנולַײטּפָא עשירעטילימ ןוא ןעניזַאגַאמ

 -גניר-ןישודיק ענעדלָאג רַאפ רעוועג ןפיוקנייא ןביוהעגנָא ןבָאה ערעדנַא ,לטירעטַאמ

 ייב ,ןרָאטקֹודנָאק ,סרעטעברַא עשיליוּפ עקימורַא ייב -- םישובלמ ,סרעגייז ,ךעל

 ? עיצַאקָאװָארּפ .ַא ןופ ּפָא רעבָא ךיז ןעמ טיה יוװ .ןשטייד עטרוכישרַאפ

 ןופ ןגיטשעג ךיג זיא טָאטש ןיא ףיוקנייא ןיא רעװלָאװער .ַא ןופ זיירּפ רעד

 ;לבור טנזיוט קיצנַאװצ ןוא ףניפ ףיוא -- טנזיוט ןצפופ ףיוא -- לבור טנזיוט ןעצ

 - ,קיטש ןייא קיצנַאװצ ןוא ףניפ ףיוא --- ןצפופ ףיוא דלָאג לבור ןעצ ןופ

 ? ןעמוס יד ןעֿמ טמענ ואוו-

 יש

 סָאד ןעלגומשניירַא ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ױזַא -- זייּפש יװ ןגעוו עבלעז יד ןיא

 -עק ענעגרָאברַאפ ןיא ,רעמעדיוב ןיא ,סרעלעק ןיא ,טנעוו ןיא רעכעל ךרוד : רעוועג

 / .םיתמ ןּופ ןורָא ןיא ,טסימ ןרופ ןיא ,טיורב סנבַאל ןיא ,סענעש

 -רַאפ-טָאטש רעד ןופ טעבנגעגסױרַא ןבָאה ןיוועל סוטאמ ןוא יקסנילּפַאק לאומש

 סנכייצ-לַאנגיס יד טלעטשעגפיוא .ןגעוו יד ןופ סנכייצ-לַאנגיס עטיור יד גנוטלַאוװ

 ...עיצַאזילַאנַאק העד ןופ טנָאמער ַא : גנוגעווַאב יד ןטלַאהרַאפ ןוא סַאג"ןַאפעטס ףיוא

 -ַאזוצ ןיא .רעוועג - קעפ ייווצ ןפרָאװעגנײרַא ןוא ןקעד-עיצַאזילַאנַאק יד ןביוהעגפיוא

 1 ,סרעטלומ עטּפַאלקעגנעמ
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 קינוער ןסינ ןיימשנרעב ָאעל

 רעקסיידַאמ עינָאס קיב עיסַא



 ריגמ ןנחלא םיובנייש עיסעּפ

 יקסנילּפַאק לאומש וקסלַאװָאק קחצי



 ןענעז סַאג רעקצינדור ףיוא ?ןטַאטשרַאװ-סיניאקאּפס, ןופ גנונעפע ןַא ךרוד

 ,רעוועג סָאד טריפעגסיױרַא ןוא ןלַאנַאק יד ןיא ןיירַא םירוחב עגנוי עכעלטע טכַאנייב
 סױרַא ןזיוו ָאטעג ןיא רעװעג ןענעבנגניירַא ןוא ןפַאשנייא ,ןפיוקנייא םייב

 רעד ןיא טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,םירבח .ָא.ּפפ יִד טייקיטעט עוויטקַא ןַא רעייז
 רימ ךיא ןָאמרעד ייז ןשיװצ .ןטייהנייא ערעדנַא ןיא ךיוא יװ ,"יקשיברוב, ,טייהנייא
 ןוא עקבייל ,ןָאדרָאג קודצ ןוא ךורב ,קינװָאטנָאג םהרבא ,עזוַארב השמ :ןעמענ יד
 םייח ,ןָאסרעזיײל הניד ,טנַארעלעט עקנוינ ןוא עקזיא ,ןזח עקלומ ,ןָאדרָאג עקשרעה
 ,יקסווָאליפ רעדירב ,ןיוועל עקשריה ,רַאזַאל

 -עג ןבָאה ָא"וויי ןיא .גנורעפיל-רעוועג ןופ לַאװק ַא ןעוועג זיא ָא"וויי רעד ךייא

 סגרעבנעזָאר רַאפ רעכיב יד ןריגערגעס םייב רעטעברַא עשידיי קיצרעפ טעברַא

 -עג ןטרָאד ןופ ןוא רעוועג ןטלַאהַאבסיוא ןוא ןפַאשעגנייא טרָאד טָאה ןעמ .בַאטש

 ,ָאטעג ןיא טכַארב

 .עּפורגפמַאק סלאיחי ןופ רעוועג ןפַאשנייא ןופ ןגעוו יד ןעוועג ןענעז עכעלנע

 -רַאפ רעד ךרוד ווַאלסישטעמ קַאְילָאּפ םייב רעוועג ןפַאשנייא טגעלפ םיובנייש לאיחי

 רענליוו רעד ייב טעברַאעג טָאה רעכלעוו ,ץלָאהנעפיל עקצימ .ןעיזדַאי ןופ גנולטימ

 טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג זיא ,רעקינַאכעמ עיצַאזילַאנַאק סלַא גנוטלַאװּרַאפ-טָאטש

 טנארב המלש .ןרעװלָאװער טפיוקעג ייז ייב טָאה ןוא ןקַאילָאּפ ןוא רעניווטיל ליפ

 ךָאו ַא לָאמ ייוצ ךרעב לבור ענעדלָאג רַאפ ןגירק ןַאמדָאּפַאטסעג ַא ייב טגעלפ

 -ָאר םעניא רעצעזרעביא סלַא טעברַאעג טָאה לעמעמ ןופ םאל .סרעזואַאמ עיינ-לגָאּפש

 ןעגנערב ןטרָאד םיא ןגעלפ רעניווטיל עטנַאקַאב .ָא"וויי ןופ ןינב ןיא בַאטש-גרעבנעז

 -ולכ ןײשריסַאּפ ַא טימ ָא'וויִי ןיא ןעמוק טגעלפ רעכלעוו ,ןייטשנרעב ָאעל .רעוועג

 ייב ןּפָאװ יד ןעמענרעביא טגעלפ ,רעדניק יד רַאפ רעכיבנרעל עשידיי ןכוז וצ טשרמ

 ןטסיצילָאּפ יד ןענַאטשעג ןענעז רעיוט םייב .ָאטעג ןיא ןגָארטנײרַא ייז ןוא ןעמַאל

 לָאז רעוועג ןופ ןגָארטנײרַא סָאד זַא ,םעד רַאפ טגרָאזעג ןוא עּפורגספמַאק רעד ןופ

 -עג ןענעבנג ןגעלפ עּפורג-סְפמַאק סלאיחי ןופ םירבח ייר עצנַאג ַא .םולשב ןייגכרוד

 ןיא טכַארבעג ןוא טעבנגעגסױרַא ךיוא ןבָאה ייז .טײהנײא-ָאּפַאטשעג רעד ןיא רעוװ

 ,סייוו ןיטרַאמ רעדרעמ ןופ רעוװלָאװער םעד ָאטעג

 ןטַאטשרַאװ עשינכעט יד ןיא .רעוועג טריצודָארּפ ןעמ טָאה אפוג ָאטעג ןיא ךיוא

 סעסוקרַאמ רעינעשזניא רעטנוא ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,6 סַאג רעקצינדור ףיוא

 ןוא םוינימולַא ןופ סעקשטנעה רענַאקירעמַא ןרָאװעג טעברַאעגסױוא ןענעז גנוטייל

 ןוא ,רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ קעה קיצנאווצ טרעדנוה ַא (לוטש קענַאי ןופ טקעיָארּפ) שעמ

 -גיצ ,ןטניוװג ,סרעסעמ ,ןלַאשזניק טרעדנוה עקינייא ,רעוועגצוש עטלַאק ענעדישרַאפ

 -דנָארּפש ,ןרעװלָאװער וצ ןלייט (יקסנילפאק .ש ןוא לוטש קענַאי) ןטַאנַארג וצ סרעד

 השמ) ןטַאטשרַאװ עטַאוירּפ ןיא רעוועג טריטנָאמ ןעמ טָאה ךיוא .ךעלטנעה ,סענישז

 ' .(יַא .א יקסילימיש

 יד טרעדנואווַאב סרעטײל-ןטַאטשרַאװ ןוא ןרָאטקורטסניא עשידיי יד ןבָאה טּפָא

 ןוא ןהעש עיירפ יד ןיא ךיוא ןטעברַא סָאו ,סרעליש עגנוי ערעייז ןופ טייקיסיילפ

 ,טנגוי יד טריצודָארּפ סע סָאװ ,קידנעעז טינ טֿכַאמעג ךיז ייז ןבָאה טּפָא

 -קעלע ןופ ָאטעג ןיא טעברַאעגסיױא ןעמ טָאה ןטַאנַארג טרעדנוה טכַא ךרע ןַא- |

 -עג טלגומשעגניירַא ןענעז עכלעוו ,ףָאטש-סיירפיוא קידנצונסיוא ,ךעלּפמעל עשירט

 .ץלַאז ןוא לפָאטרַאק טָאטשנָא ןָאדרָאג בייל ןוא שריה ךרוד ןרָאװ
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 -רַאװ עשינכעט יד ןיא ןבָאה ,ווָאסואענעפ רעדירב ןוא רעטָאפ ,דיגמ ןנחלא

 ןכעלצונ ןיא ייז טלדנַאוװרַאפ ןוא ןפָאװ ערַאבכיורבמוא ןוא עטלַא טכירַאּפ ןטַאטש

 .רעדועג

 -עג ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ןלַאנעסרַא-רעוועג יד ? רעוועג סָאד ןעמ טלַאה ואוו

 ןיא :רעצעלק עטסוּפ ןיא ,סעגָאלדָאּפ רעטנוא ,רעמעדיוב ,ןרעלעק ןיא ,סענילַאמ-רעוו

 ןגעלעג ןענעז ךיקסקלָאפ רעד ןיא ,12 סַאג-ןושַארטס ףיוא ,ןקעד-רעטצנעפ עלעּפָאט

 ןיא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,רעסַאװ טימ סרעמע ןופ ןקעד עלעּפָאד ןיא ןלָאטסיּפ

 -יוװ יד ןיא ןטַאמָאטױא עניילק ןגעלעג ןענעז 2 סַאג ןושַארטס ףיוא .םיברה תושר

 טָאה .ָאּפ.ּפ ןופ לַאנעסרַא-רעוועג ַא .טקנוּפ ןשיניצידעמ-לוש ןופ ןעיולס-ןענימַאט

 סַאג עשטייד ךיק-סקלָאפ ןיא ,2 סַאג וטילעמרַאק ףיוא רעלעק ַא ןיא ןענופעג ךיז

 ןיא) 6 סַאג ןושַארטס ףיוא ,(בַאטש- -.ָא.פ.פ ןופ לַאקָאל) 8 סַאג רענעמשָא ףיוא ,1

 ,("הלכשה יציפמ , ןופ קעטָאילביב רעד

 ןיא ;ָארויב-לוש-ָאטעג ןיא סענילַאמ-רעװעג עריא טַאהעג טָאה עּפורג סלאיחי

 ,עקטעשוק ַא ןיא ;:טקנוּפ ןשיניצידעמ-לוש ןרעטנוא ,2 סַאג ןושַארטס ףיוא רעלעק ַא

 -ײצילָאּפ-ָאטעג ןטשרע ןופ לַאקָאל ןיא ,גנוניואוו סטנארב ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 5 .טַאירַאסימָאק

 ? רעוועג טימ ךיז ןביא טנרעלעג ןעמ טָאה ואוו

 ןגיילפיוא ןוא ןעמענרעדנַאנופ ,רעוועג ןצונַאב ןופ סעיצקעל עשיטערָאעט יד

 -עג יד ןופ ,בולק-טנגוי ןופ ,ןלוש יד ןופ ןרעמיצ יד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענעז ,סע

 עשיטקַארּפ .סענילַאמ יד ןיא ןוא טקנוּפ ןשיניצידעמ-לוש ןיא ,ןטַאטשרַאװ-ָאט

 עטילעמרַאק ףיוה :סרעלעק ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז רעוועג ןצונַאב ןופ ןוואורּפ

 .6 סַאג ןושַארטס ,21 סַאג עשטייד ,7 סַאג רעקצינדור ףיוא ,2 סַאג

 ןטיהּפָא דימת טינ ןגעלפ גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ רעד ןופ םירבח עגנוי יד

 -ער ַא זַא ,ָאטעג ןיא ןפָארטעג לָאמנײא טינ טָאה סע ןוא ןדָאטעמ-סטכיזרָאפ עלַא

 ןעמ ןעוו ,ןלַאפ ייווצ ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע .ןילַא ךיז ןופ ןסישסיוא טגעלפ רעװלָאװ

 ,דלַאװ ןיא ןפערט ךיוא טגעלפ עבלעז סָאד .סופ ַא ןוא טנַאה ַא ןסָאשעגכרוד יז טָאה

 -ימ ךרוד .רעטילימ .ןיא עטנידעג ,םירוחב ןעוועג ןענעז ןרָאטקורטסניא-רעוװעג יד

 טָאה ,ָאוװיי ןופ תוברוח יד ןופ טעבנגעגנײרַא ,ךעלכיב - עיצקורטסניא עשירעטיל

 ןשינעטנעק עשירעטילימ ןיא טמוקלוּפרַאפ ךיז ןעמ

 ִּש /

 יד טרעהעג ךיוא טָאה דלַאװ ןוא ָאטעג ןיא ףמַאק םוצ ןעגנוטיירגוצ יד וצ

 ןוא רעניצידעמ טרעהעג ןּפורג-ספמַאק יד וצ ןבָאה סע .גנולושסיוא ערַאטינַאט

 -ַאמ ןוא לַאנָאסרעּפ ןרַאטינַאס ןגעוו טגרָאזֶעג ןבָאה עכלעוו ,רעטסעווש-ןקנַארק

 -ידעמ-לוש ןיא ךיא בָאה לאיחי ןופ עּפורג-ספמַאק רעד ןופ דילגטימ סלַא .לַאירעט

 -נענרעל ,רענַאזיטרַאּפ-רעטסעװש-ןקנַארק עּפורג ַא טימ טריפעגנָא טקנוּפ ןשיניצ

 .ןעגנודנואוורַאפ ייב ףליה עטשרע ןלייטרעד ןוא ןשזַאדנַאב ,ןעגנופמיא ןכאמ ייז קיד

 דלַאװ ןיא ךיז ןסיירכרוד ןעגנולעג זיא סע עכלעוו ,רעניצידעמ ייר עצנַאג ַא

 םייב טעברַא עקיטכיוו טרָאד טעטסיילעג ןבָאה ָאטעג ןופ געט-עיצַאדיוװקיל יד ןיא

 .רענַאזיטרַאּפ עטעדנואוורַאפ יד ןעװעטַאר
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 ןטקַא:שוַאטָאבַאס

 עצנַאג ַא ןבָאה ,ןעגנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ יד ןענַאטשטנַא זיא'ס רעדייא ךָאנ

 ןופ ןבירטעג רָאנ --- טריזינַאגרָא טינ ,טדערעגפיונוצ טינ ,ןילַא ךיז ןופ ןדיי עייר

 ןָאטנָא ןופ ,שזַאטָאבַאס ןופ ןגעוו ןכוז ןביוהעגנָא -- אנוש ןגעק המקנ ןעמענ וצ ןוצר

 ,סיצַאנ יד קזיה

 ,ןדיי עטושּפ .ָאטעג ןיא ןײגנירַא ןרַאפ ךָאנ ןעמוקעגרָאפ זענעז ןטקַא-שזַאטָאבַאס

 יד ןיא רעכעל ןכַאמ ,שטייד םייב קידנטעברַא ןגעלפ ,רעלטרָאּפסנַארט ,רעטעברַא

 רעדעי .ןטַארַאּפַא ןופ ןלייט ןרעטשעצ ,ךעלסעפ יד ןופ ןפייר ןכערבעצ לעמ ןופ קעז

 ןפיוא ןרידיצעד טינ ןלעװ ןטקַאישזַאטָאבַאס עניילק יד זַא ,טסואוועג טָאה רענייא

 -ער ןכעלרעניא ןייז ןקידירפַאב סעּפע טימ טלָאװעג טָאה רעדעי רעבָא ;אנוש ןופ לרוג

 .  .המקנ ךָאנ טשרוד ןייז ,טלָאװ

 -שװַאב-רענַאזיטרַאּפ יד טרימרָאפ ךיז טָאה'ס ןעוו ,ָאטעג ןופ הפוקת רעד ןיא

 .עטרינַאלּפ ,עטריזינַאגרָא ןיוש ןעוועג ןטקַא-שזַאטָאבַאס יד ןענעז ,גנוג

 ןופ עכעלטע .טנַאקַאב רימ ןענעז ןטקַא-שזַאטָאבַאס יד ןופ עלַא טינ טייוו ,טייוו

 .ןלייצרעד ָאד ךיא לעװ ,טרעהעג בָאה ךיא עכלעוו ןגעוו ,ייז

 ןופ ןעמוקנײרַא ןכָאנ ךָאװ עטשרע יד זַא ,טלייצרעד רימ טָאה לוטש קענַאי

 שוא ץירפ ,סקַאמ) םירבח יירד ךָאנ טימ טעברַאעג רע טָאה ,ענליוו ןייק ןשטייד יד

 4 סַאג עקסווָאגילעשז ףיוא ןרעווָאר ןופ ןלייט ןלעטשנעמַאזוצ םייב (רעצאר םייח

 םייב .טעברַא-שזַאטָאבַאס ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה יז ."עלעטשנעמאז"טארראפ, ןיא

 ןגעלפ ,ןטרָאּפסנַארט טימ ייז ןקישּפָא ןרַאפ ןרעווָאר עטלעטשעגנעמַאזוצ ןקַאּפנײא

 -כינרַאפ ייז ןבָאה ױזַא ןוא ,ןרעוװָאר ןופ ןלייט ערעדנַא רעדָא ןסקַא ןדיינשרעביא ייז

 .ןרעווָאר טרעדנוה סקעז ןופ ןלייט טעט

 יקסדוסליּפ ףיוא טעברַאעג ייז ןבָאה ,ָאטעג ןרַאפ ןכָאװ עקינייא ןיוש ,רעטעּפש

 יז ןגעלפ טרָאד .ןעקנַאט ןרעוװ טכיררַאפ ןגעלפ סע ואוו ,ץַאלּפ ַא ףיוא ,68 סַאג

 טנזיוט ןעצ ייב ןענירסיוא ױזַא טזָאלעג ןוא ,ךעלסעפ-ןיזנעב יד ןיא רעכעל ןכַאמ

 .ןעקנַאט יירד ןופ ןלייט-עירענישַאמ טרעטשעצ ןוא ןיזנעב רעטיל

 -שזַאטָאבַאס ןכַאמ ןגַאװ ןלעוו ןדיי זַא ,טכירעג טינ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד יד

 -עגסיוא ןיזנעב סָאד זיא סָאװרַאפ ,ןרעלקרעד וצ ךיז יו טסואוועג טינ ןבָאה ,ןטקַא

 .ךעלסעפ יד ןופ ןענור

 יש

 יד רַאפ טקרעמַאב טשינ ךרודַא ןענעז ןטקַא-שזַאטָאבַאס עשידיי יד ןופ ךס ַא

 -טיל ,עשילױּפ ןופ ןטקַא-עיסרעוויד סלַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ייז ךרוד רעדָא ,ןשטייד

 ןדי םעד לייװ -- רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס רעדָא סרעלדנַאטשרעדיװ עשיו

 -ָאבַאס טימ ןעמענרַאפ ךיז טעװ רע זַא ,ןייז דשוח טנעקעג טינ שטייד רעד טָאה

 ןעגנאהעג םיא רעביא זיא דרעוװש-טיוט רעד ןעוו ןַאד ,שזַאט

4 

 -סיוא ןזָאל סָאד ןוא ,ןענישַאמ ןופ ןלייט ןכַאמ עילַאק ןוא ןעמענרעדנַאנופ סָאד

 .טיגוי ָאטעג רעד ייב ליּפש-שזַאטָאבַאס רעטבילַאב ַא ןעוועג זיא ןיזנעב ןעניר

 : טלייצרעד טָאה ןעמ
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 טרעטשעצ טָאה ל ע ט ס י ד ע ק ב יי ל רעסָאלש רעקירָאי ןצביז רעד

 -עג א זיא רע .סרעפרַאװנליױק- עיצַאיװַא-יטנַא ןופ רעסעלש קיצרעפ ןוא עכעלטע

 .רעוועג ןעגנערבוצניירַא ףיוא טסילַאיצעּפס ַא ןעוו

 -רַא ןבָאה ,רעקינכעט-ןטסילַאיצעּפס , ַא מ ד לע פ ןוא ףא ר ע קשָאי

 ןבָאה עבלעז סָאד ;ןעקנַאט ןופ ןלייט טעטכינרַאפ טייהנייא-"פ"קה, ןיא קידנטעב

 .טעברַאעג טרָאד ןבָאה עכלעוו ,הרבח ךָאנ ןָאטעג

 -רַאװ-ןליוק ,רעוועג ןופ ןעניזַאגַאמ עסיורג ןעװעג ןענעז י ק שיב רוב ןיא

 ןעמענרַאפ ןיטקיט עקמאיז ןוא ןָאדרָאג ,ןײטשדלָאג ךורב .המודכו ןעקנַאט ,סרעפ

 .סרעפרַאוװנליױק יד ןופ ןלייט ןכַאמ-עילַאק טימ ,טעברַא רעד תעשב ,טרָאד ךיז

 טכַאמעג עילַאק טָאה ןײלַא רע זַא ,טלייצרעד ןעמ טָאה ןײטשדלָאג ךורב ןגעוו

 .סרעפרַאװ-ןליוק-עיצַאיװַא-יטנַא טרעדנוה רעביא

 יקשיברוב ןופ רעטעברַא יד ןבָאה ,רענטאר רעינעשזניא ןופ ףליהטימ רעד ייב

 ןרַאוװורעזער-ןיזנעב יד ןיא סרעדניצ עשיטַאמָאטיוא ןפרָאװעגנײרַא 1942 רעמוז ןיא

 -ָאמס גנוטכיר ןיא יקשיברוב ןיא ןרָאװעג ןדָאלרַאפ ןענעז עכלעוו ,ןעקנַאט סקעז ןופ

 ,ןדנוצעגנָא ןעקנַאט יד ךיז ןבָאה געוו ןפיוא .קסנעל

 -כרוד רעשטייד רעגנוי ַא ,יקשיברוב ןיא טָאה 1943 רעמוז זַא ,טלייצרעד ןעמ

 ,לייט ַא םיא ןופ קידנעײרדּפָא .טַאנַארג ַא טימ טרילוּפינַאמ ,טסיוורעזער רעקידנרָאפ

 -ַארג םעד ףרָאװ ַא ביג :טגָאזעג םיא טָאה רענכַאר .טלמוטעצ רעייז ךיז רע טָאה

 םיא רע טָאה טנַאה ןטימ ןֹוא -- !רעקיטש ףיוא ןסירעצ וטסרעװ טינ זַא ,טַאנ

 רענייק .ןליוק טימ ןיזַאגַאמ ַא ןסירעגפיוא טָאה טַאנַארג רעד .ןפרַאװ וצ ואוו ןזיװַאב

 עטריקסַאמרַאפ יד ןופ ןַאלּפ םעד טסואוועג טָאה רענטַאר זַא ,טּפַאכעג טינ ךיז טָאה

 טנערברַאפ ןַאד ןענעז סע זַא ,טצַאשעג טָאה ןעמ ...יקשיברוב ןיא ןלַאנעסרַא-רעוועג
 ,ןליוק-ןסקיב ןָאילימ ןבלַאהרעדנַא ןַא ןרָאװעג

 ןופ רָאטקורטסניא רענעזעװעג רעד ,ג ר ע ב ד לָא ג ק יל עז ןגעװ

 ןפיוא רענישזניא סלַא קידנטעברַא זַא ,טלייצרעד ןעמ טָאה ,םוקינכעט ןשידיי רענליוו

 -עַא קיצפופ ןופ ןלַײט עקיטכיוו טײרדעגסױרַא רע טָאה ,קענַאבורַאפ ןופ םָארדָארעא

 : ,רוטַארַאּפער ןיא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןענַאלּפָאר

 יש

 .-סטעברַא ןַא ןעוועג זיא ,ענליוו רעטניה רעטעמָאליק קיצרעפ ,ןאדזעב ןבעל

 ןייטשנייוו ןוא גרעברעּפוק ,שטיװעקצַאמ ,ןיוועל שריה ןבָאה טרָאד .ןדיי ןופ רעגַאל

 יג געװ-ןַאב ןפיוא ןסלער רעטִימ רעטרעדנוה לסילש-ףיורׂש ַא טימ ןעמונעצ

 .ענילאנגיא

 יש

 רעד ןיא הפרש ַא ןופ ןרָאװעג טרעדורעגפיוא ענליוו ץנַאג זיא גָאט ןסיוועג ַא
 רעגנילדנעצ ןרָאװעג טנערברַאפ ןענעז'ס רעכלעוו תעשב ,"סיליאק, קירבַאפ-ץלעּפ
 .םירבח--.ָא.ּפ.פ יד ןופ טנַאה יד ןגעלעג זיא הפרש רעד ןיא .ןצלעּפ רעטנזיוט

 ןופ טייוו טינ ,ענליוו ןבעל רעגַאל-ןיזנעב ןיא ןכָארבעגסיױא ךיוא זיא הפרש ַא
 .םַאלפ ןטימ קעװַא ןַאד ןענעז ןיזנעב רעסעפ טרעדנוה עקינייא ."עקבוניזנעב; רַאנָאּפ
 .ןַאמדירפ דיי ןופ הכאלמ יד ןעוועג זיא סָאד

298 



 -עגסױרַא ןענעז תופרש עדייב יד זַא ,ָאטעג ןיא טסואוועג ןבָאה ןשטנעמ קינײװ

 ,ןדיי ךרוד ןרָאװעג ןפור

 יש

 -רַאק ףיוא .עיסרעוויד-ןַאב עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1942 רעמוז בױהנָא

 ..טַאנַארג-סיירפיוא םעד טריצירבַאפ ןעמ טָאה רעלעק ַא ןיא ,3 לסעג-ןטילעמ

 עשידיי עּפורג ַא טימ רענפמעק עקטיוו סױרַא טייג ןגרָאמירפ ַא ןיא לָאמניײא

 סרענפמעק עקטיוו :טַאטנעטַא ןופ טרָא סָאד ןכוזוצסיוא ָאטעג ןרעסיוא רעטעברַא

 -ַאל ריא ּפָארַא יז טמענ םיצולּפ ,ןעזסיוא ןשירַא ןַא טָאה יז ;דנָאלב-לעה ןענעז רָאה

 ןרעסיוא םוצ ,ןירעירַא סלַא ,קעװַא טרישרַאמ ןוא רַאוטָארט ןפיוא ףױרַא טייג ,עט

 וצ ךיז טערַאטס ,טרָא עקידנסַאּפ סָאד יז טכוז טרָאד ,עיניל-ןַאב רעד ןבענ ,טָאטש

 יירד .יז טכַאמ ױזַא .טכַאנייב ןעמוקרָאפ ףרַאד טַאטנעטַא רעד לייוו ,םיטרּפ ןעקנעדעג

 ךיז יז טרעק טנװָא ןיא -- ָאטעג ןופ סױרַא יז טייג ירפ רעד ןיא .ןעגנוכוז עריא געט

 .ענליוו רעטניה רעטעמָאליק ןביז ַא ,טרָא ןַא לטייוועגסיוא טרעוו סע .קירוצ

 שטיװעקצַאמ עזיא ,רענפמעק עקטיוו סױרַא ןעייג ,1942 ילוי ,סגָאטרַאפ ַא ןיא

 טרעוו טכַאניײב .ענימ יד ךיז טימ ןגָארט ןוא רעױט-ָאטעג ןכרוד עזואארב השמ ןוא

 ךיז ןרעק ןהעש-טנווָא יד ןיא ןגרָאמ ףיוא .ןסלער?ןַאב יד רעטנוא טגיילעגרעטנוא יז

 .ענליוו רעטניק רעטעמָאליק ןביז ַא ,טרָא ןַא טלייוועגסיוא טרעוו סע .קירוצ

 -ָאל רעד ןרָאװעג טרעטעמשעצ ,ןַאב ַא ןרָאװעג ןסירעגפיוא זיא עקייליװ זבענו --

 עטעדנואוורַאפ ןוא עטעגרהעג ךס ַא ןַארַאפ ;רעװעג טימ ןענָאגָאװ ןוא וויטָאמָאק

 ! ןשטייד

 טריטסערַא ןַאד ןענעז'ס .ענליוו ןבענ עיסרעוויד-ןַאב עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד

 טכוזעג ייז ןשיווצ טָאה ןעמ .טנגעגמוא רעד ןופ םירעיוּפ טרעדנוה עכעלטע ןרָאװעג

 ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ןשטייד יד .טַאטנעטַא ןיא עקידלוש ,רענַאזיטרַאּפ עשיליוּפ

 .טעברַא עשידיי ַא זיא'ס זַא ,טכַאדרַאפ

 יש

 ,ןשזַאנָאיּפש עשיצַאנ-יטנַא טריפעגכרוד ןבָאה .ָא.ּפ.פ ןופ םירבח עייר עצנַאג ַא
 ןוא ןטייהנייא-רעטילימ יד ןופ גנוגעוװַאב יד ןלעטשסטעברַא ערעייז ףיוא טריטָאנ

 .ןַאב רעד ייב ןריּפַאּפ עשירעטָאט ףיוא טעברַאעג טָאה שטיוועקצאמ קחצי .לָאצ רעייז

 בַאטש ןיא סע ןּבעגרעביא ןוא ןגוצ-רעטילימ יד ןופ גנוגעװַאב יד ןריטָאנ טגעלפ רעי
 ,ָא.ּפ.פ ןופ

 יש

 יד ןופ תובנג יד ןעמונרַאפ ןבָאה ןטקַא-שזַאטָאבַאס יד ןיא טרָא ןקיטנָאק ַא

 ןופ ןענעבנגוצסיורַא סעּפע ,בוח ןייז רַאפ ןטלַאהעג טָאה ,דיי רעדעי .ןטמַא עשטייד

 ןעוועג זיא'ס .ָאטעג ןיא סע ןעגנערב ןוא ןטייהנייא-סטעברַא יד ןופ רעדָא ,רעטילימ

 .ףינע-ןרע ןַא ןעוועג ךיוא זיא'ס רעבָא ,קימָאנָאקע-ָאטעג רעד ןופ רוקמ רעסיורג ַא

 יד .ןריצלָאטש טימרעד טגעלפ ,שטייד ןופ ןענעבנגּפָא סעּפע טגעלפ סָאװ ,רעדעי

 שממ ךיז ןבָאה ,טעבנגעג טינרָאג ,טנעה עטסוּפ טימ םייה ַא ןעמוקקירוצ ןגעלפ סָאװ

 ךיוא ןיילַא ךיז ייז ןבָאה ױזַא ןוא ,סחלצוי אל רַאפ טכַארטַאב יז ןבָאה עלַא .טמעשעג

 ,ןטלַאהעג
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 . -גערבוצניירַא קעווצ ןטימ "טמַא-סגנודיילקַאב-דלעפ/, ןיא עיצקַא-הבנג עסיורג ַא

 ילומ ,אקסניבאשז אילאט ןופ ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא .ָא.ּפ.פ רַאפ טלעג םוכס ַא ןעג

 -ײצילָאּפ ןיא טעדיילקעג ,ןזח עקלומ .יקצאבויל עקנאד ןוא רענווָאק לאכימ ,ןזח עק

 .עקנאד ןוא רענווָאק לאכימ ."גנודײלקַאב"דלעפ, ןופ רעטצנעפ ןיא טייטש ,םידגב

 -טייד רעטצנעפ ןכרוד ייז טפרַאוו אקסניבאשז אקלאט .ןגָאװ ַא טימ ןעייטש יקצאבויל

 טגנערב הרוחס עטעבנגעג יד .שעוו-רעגעי ,ןעלטנַאמ ענעלוקַארַאק ,ןלעניש עש

 ,לבור טנזיוט קיצרעפ ןיײרַא

 -לַאפ טקורד רע .יקסלַאוװָאק .י ךרוד טריפעגכרוד טרעוװו טעברַא ןימ רעדנַא ןַא

 .הסנכה עסיורג ַא ןײרַא ןעגנערב סָאֹוו ,ןטרַאק-ןטקודָארּפ עש

 -ָארּפ זייּפש רעגַאל-סגנוגעלפרַאפ ןיא טעטכי:רַאפ ינ ש ז א ל א װ ק ח צי

 .טנָארפ םוצ טקישעג ןרעו סָאװ ,ןטקוד
 -ןריפ ,ווירב עשטייד טסיירעצ ןוא טנערברַאפ ןיר עּפ לא ג עק װצ ט

 ןיא רעדניק יד רַאפ ייז טגנערב ןוא ןטעקַאּפ-זייּפש טעבנג ;טסָאּפ עשטייד יד קיד

 - .ָאטעג

 סָאװ ,ץלַא ץַאלּפ-סטעברַא ןייז ףיוא טעטכינרַאפ ם יו ב נ ייש ל אי חי

 .רעטצנעפ יד ןופ ןביוש יד וליפַא ,ןטָארד עשירטקעלע ,ןלײט-ןענישַאמ : ךיז טניול'ס

 -ַאב לָאמנייא .ץַאלּפ-סטעברַא ןייז ףיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןעמוק םיא וצ געלפ ךיא

 טרעפטנע קילב-עגַארפ ןיימ ףיוא .רעטצנעפ יד ןיא ןביוש יד ןלעפ סע ,ךיא קרעמ

 : האנה טימ רע

 ןעילפנָא-טפול יד ךָאנ ןסיירפיוא יד ןופ זַא ,ןעניימ ייז ...הכאלמ ןיימ זיא'ס --

 : ..סלרעטסנעפ יד ןיא ןביוש יד ןצַאלּפעצ

 יש

 ןיא טדערעג טָאה ןעמ עכלעוו ןגעוו ,ןלַאפ יד ןגעוו יטלייצרעד רָאנ ָאד בָאה'כ

 .-עלק ןוא ערעסערג עקילָאצמוא ,יירפ רעד ףיוא רעטעּפש רעדָא ןרעגַאל יד ןיא ,ָאטעג

 -ינַאגרָא ןייק טינ םתס ןוא םירבח .ָא.ּפפ ךרוד טריפעגסיוא ,ןטקַא-שזַאטָאבַאס ערענ
 -סיוא עליטש ערעייז רָאנ ייז ןסייווס .טסֹואװַאב טינ םלוע םעד ןענעז ,ןדיי עטריז

 .סרעריפ

 גנורעלקפיוא ןוא עדנַאנַאּפָארּפ

 -נײרַא ןעמ לָאז יו ,קנַאדעג-סדנַאטשרעדיװ ןרַאפ עדנַאגַאּפָארּפ ןריפ ןעמ לָאז יו

 -ַאב ןעוועג זיא גנוגעווַאב-סדנַאטשרעדיװ רעד ןופ דוסי רֶעֹד ןעוו ,םירבח עיינ ןעיצ

 -ָאטעג ןשיװצ עדנַאגַאּפָארּפ ענעפָא עטקעריד ןייק .יורטוצ ןכעלנעזרעּפ ףיוא טריז

 טזומעג טָאה יז ,ןריפ טנעקעג טינ גנוגעווַאב-סדנַאטשרעדיװ יד רעבירעד טָאה םלוע

 ץרַאה םוצ ןוא ליפעג םוצ ןרילעּפַא ןופ ןגעו ע ט ק ע ר י ד מ ו א ןבילקסיוא

 ,דײ-ָאטעג ןופ

 -ירט יד ןגָאז וצ ױזַא ןעוועג רָאי ןטצעל ןיא זיא ָאטעג ןיא טעברַא-רוטלוק יד

 -עג זיא עדנַאגַאּפָארּפ-דנַאטשרעדיװ ןופ טסענ ַא .קנַאדעג-סדנַאטשרעדיװ ןרַאפ ענוב

 -רַא רעד ןיא .ןַאמ טרעדנוה יירד זיב טלייצעג טָאה רעכלעוו ,בולק-טנגוי רעד ןעוו

 יפיוא עשיטַאמַארד עקידנריטלָאװער רַאפ ףָאטש ןקירעהעג ןופ ,לַאװסיױא ןופ טעב
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 ,ןייטשנרעב ָאעל : ןפלָאהעגטימ ןבָאה ,המודכו סעיצַאמַאלקעד עלַארָאכ ,ןעגנוריפ

 .ש רעטכיד יד ,קינליפ רעסישזער רעד ,רענוװָאק אבא ,בולקיטנגוי ןופ רעטייל רעד

 ,קינשטַאבַאק קילעז סרערעל יד ,ןיקסעּפָא ,ל ןוא רעוועקצוס םהדבא ,יקסניגרעשטַאק

 ,קורק ןַאמרעה סרעוט עכעלטפַאשלעזעג יד .ןיקסַאר ןוא לעטפעש ,ןַאמטנעמיד לארשי

 -נוז ןעמוקרָאפ ןגעלפ סע ואוו ,עירָאטידיוא-רעטעברַא יד .ערעדנַא ןוא טלַאטשעגטוג

 -נַאג ַא ;בולק-טנגוי ןופ ליײטנָא ןטימ ,רעטעברַא יד רַאפ סעזערּפמיא עטסיזמוא גָאט

 םוצ יד ;רעטַאעט-ָאטעג ןשידיי ןופ ןעגנוריפפיוא יד ףיוא ענעגנוזעג ,רעדיל עייר עצ

 רעשיטַאמַארד רעשיאערבעה רעד ןופ ?יחצנה ידוהיה, עסעיּפ עקידנפור טלָאװער

 ןגעק םיאנומשח יד ןופ ןפמַאק יד טמדיוועג תירבע תירב ןופ ןטנוװָא יד ;עידוטס

 ;ןלוש יד ןיא ןעגנורעייפ-רמועב ג"ל יד ;רעמיור יד טימ םיאנק יד ןופ ,רענעלעה יד

 ןייוועג. סעדַארג םייח ןופ סעיצַאטיצער יד ;סעלעיעל ןוא קיווייל ןופ ןעגנוריפפיוא יד

 ;ערעדנַא ןוא "!לוקה לאש ןכומ ךנה; :דיל ןשיאערבעה םעד ןופ ,"תורוד ןופ

 ןענרעל סָאד ןוא קינשטַאבַאק .ז ךרוד טּריזינַאגרָא ,גנורעייפ-הדסמ עכעלטנפע יד

 (דנַאטשפיוא) "דרמ, סיקסנָאלש ןופ עיצַאזינעצסניא עלַארָאכ יד ;ןלוש יד ןיא הדסמ

 ינ .ח ,"עמשטערק ַא זיא טלעוו יד טינ ןיימ,; סעצרּפ .ל .י ;רענווָאק אבא ןופ --

 -יו יד עכלעוו ךרוד ןגעוו .יד ןעוועג ןענעז סָאד -- רעדיל ןרָאצ ןוא רעצ סקילַאיב

 .ָאטעג םוצ ףור א טימ ןעמוקעג זיא גנוגעוװַאב -סדנַאטשרעד

 טָאה רע :ָאטעג ןיא דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןופ ןגעוו יד ןעוועג ןענעז ןדיישרַאפ

 -ךעלטפַאשטריװ .,ןזעיגילער ,ןשילַארָאמ ,ןלערוטלוק ןיא קורדסיוא ןייז ןענופעג

 רעטלוב ךָאנ רעטעּפש זיא רע ןוא ;לגנַארעג ןשיטילָאּפ ןוא ןרַאטינַאס ,ןשימָאנָאקע

 .ָאטעג ןופ גנוגעװַאב-ספמַאק רעשינַאזיטרַאּפ רעד ןיא ןרָאװעג הלגתנ

 -- ?ָאטעג ןיא דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןופ רוביג רעד ןעוועג זיא רעװ

 -גָאט קידתונשקע טלגנַארעג ךיז טָאה סָאװ ,דיײ-ָאטעג רעד ,ללכ-ָאטעג רעד

 טסואוועג טינ טָאה סָאװ ,דײ-ָאטעג רעד ;דובכ ןייז רַאפ ןוא ןבעל ןייז רַאפ ךעלגעט

 -ער וויטקניטסניא טָאה רעכלעוו רֶעבָא ,דנַאטשרעדיװ ןָא ךיז טפור סָאד זַא ,וליפַא

 ןייז טגעלפ סָאװ ,דיײ-ָאטעג רעד :;תונווכ-סגנוטכינרַאפ עשטייד יד ןגעק טריטסיז

 וצ ןבעלרעד :רעטרעוװ עטושּפ ױזַא יד טימ ןקירדסיוא גנובערטשַאב ןוא לַאעדיא

 .?שטנעמ ַא יו ןברַאטש ןוא -- שטנעמ ַא יװ ןבעל

 ןבָאה סָאװ ,ןדיי רעטנזיוט עלַא יד ןבעגעגסױרַא ךיז ןופ טָאה ללכ-ָאטעג רעד

 ךיוא ךיז ןופ טָאה ללכ-ָאטעג רעד ;םויק ןרַאפ לגנַארעג-ָאטעג ןיא טקילײטַאב ךיז

 -ארונו םויא יד רעטנוא ןויסנ םעד ןענַאטשעגייב טשינ ןענעז סָאװ ,יז ןבעגעגסױרַא

 -עג ןבָאה סָאװ ,יד .עטריפרַאפ ןוא רעריפרַאפ ,םיסונא- יד -- ןעגנוגנידַאב עקיד

 ןלעװ ייז זַא ,טניימעג שינעשזדנָאלברַאפ רעייז ןיא ןבָאה סָאװ ,יד ןוא טעשזדנָאלב

 ,ָאטעג ןרַאפ סטוג ןָאטפיוא

 -יניזטסואווַאבליצ ,עקידנריפנָא יד ךיז ןופ ןבעגעגסױרַא טָאה ללכ-ָאטעג רעד

 ןוא ןטכיש עטסנדיישרַאפ יד וצ טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,םידיחי עשיטסיוויטקַא עק

 טריניפעד רָאלק ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןוא ָאטעג ןופ ןזיירק עשיאעדיא-שיטילָאּפ

 ךיוא ןברַאטש ןוא --- שטנעמ ַא יװ ָאטעג ןיא ךיוא ןבעל :לגנַארעג-ָאטעג ןופ ןליצ יד

 ,שטנעמ ַא יװ ָאטעג ןיא

 יד ןעועג זיא -- ןעמרָאפ ןוא ןגעוו עלַא ענייז ןיא דנַאטשרעדיױװ-ָאטעג רעד

 ,ָאטעג ןיא לארשי ןופ ללכה-תלחנ
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 טאג 14 7 . א" בשש-ע,יעאו

 אטעג ןיא גאט א 1
 גָאט ַא ,ענליװ-ָאטעג ןיא גָאט ?רעלַאמרָאנ;א ַא ןגיוא עניימ רַאפ ךרוד טפיול סע

 .ןשינעעשעג ןָא ,רעקיאור ַא

 עטגיילעגפיונוצ ןוא ןשיט ףיוא ,ןשטירּפ-ץלָאה ףיוא .רעטצניפ . טכַאנייב ףלעוּוצ --

 ,רעמיצ ןיא ןַאמ ןצפופ וצ ,ןציירד וצ ,ףלעווצ וצ ,ןעצ וצ ,טכַא וצ ןעמ טגיל ןלוטש -

 יד ,ןכַאז יד ןיא בלַאה רעװ ןוא ןָאטעגסױא רעװ ,ןעמַאזוצ ןגיל תוחּפשמ ,תוחּפשמ

 -וצ גנולקנוטרַאפ-טכַאנ עשירָאטַאגילבָא .רעכיט עצרַאװש טימ ןעגנַאהרַאפ רעטצנעפ

 .ןעילפנָא-ןענַאלּפָארעַא ביל

 .ּפירקס ַא טימ ,ליטש ךיז טנפע ריט יד

 ןטָאש ַא וצ ךיז טרַאש ןטָאש ַא

 .עכַאװ-טכַאנ ןייד וצ ףיוא ייטש ,המלש --

 ?ָאטעג ןיא ךיז טרעה סָאװ .ןיוש ייג ךיא ,ןיוש --

 .טכוזעג ןעמעוו אמתסמ .ןטסיצילָאּפ ןפָאלעג ןענעז סַאג ןפיוא סעּפע .ליטש --

 .רעטייוו יאוולה ,ליטש ןײמעגלַא ןיא רָאנ

 .ןעקנוזרַאפ ָאטעג רטד זיא רעבליז ןיא ,טכַאנ ענרעבליז ַא .טכַאנייב סנייא --

 .סנטָאש ענעסירעגּפָא ןלַאפ ןסמיזג ןוא ןרעיוט ןופ רָאנ

 ןעלטנַאמ רָאּפ ַא ןיא רעטכעו-טכַאנ רעד טריצַאּפש 44 ענלַאװַאז ףיוא קענַאג ןפיוא

 ,טלַאק זיא'ס .ןָאטעגנָא

 ,טירט ענייז ליטש ךיז ןרעה סע

 ןֿפיױה עשינכש ןיא רעטכעװ-טכַאנ ןופ טירט עמַאזנייא ךיז ןרעה ןטייוו ןופ

 וצ ףיוה ןופ יירפ ןייג ןעק ןעמ ןוא ,ןפיוה יד ןקינייארַאפ טנעוו יד ןיא רעכעל

 ,ליטש .ןרעיוט ךרוד יװ ,ףיוה

 .גנוגעוַאב ַא סעּפע יו ,רעיוט םייב שיורעג ןיילק ַא סעּפע ךיז טרעה טפָא רָאנ

 ?רָאפ ָאד טמוק סָאװ

 -רַאפ ַא טימ רעיוט סָאד ליטש טכױלַאב .רעיוט םוצ וצ טייג עכַאװ-טכַאנ יד

 ןרעסיוא ןופ סַאג ןטימ טצענערג 44 ענלַאװַאז ןופ רעיוט סָאד .ןרעטמַאל ןטלקנוט

 עקרַאטש טימ רעיוט סָאד;זיא ןסָאלשעג רעבָא !ָאטעג ןרעסיוא ןוא --- טָארט ןייא ,ָאטעג

 ,סעקעוושט ןוא רעטערב טימ טקַאהרַאפ ןוא רעסעלש

 טקורעגּפָא יו טערב ַא זיא סעּפע רָאנ .טכודעגסיוא ךיז אמתסמ .ָאטינ רענייק

 סע טָאה רעװ .עלעקעז ַא טגיל סע ןרעטמַאל-טנַאה רעד טימ טכיול ַא .לסיבַא

 טזָאל סָאװ ,טערב ַא ,רעױט ןופ סערב ַא ךרוד טּפוטשעגנײרַא קידנעייגייברַאפ

 ,טרָא ןופ ןקורּפֶא ךיז
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 טרעט:ענ ןטָאש ַא ,טָארט רעליטש ַא ףיוה ןופ ּפערט יד ףיוא ךיז טרעה םעצולּפ

 ,וצ ךיז

 ?רעיוט םייב ןענופעג וטסָאה לקעּפ ַא ,המלש

 .ןענופעג --

 טעוו'ס ..לקעּפ ןיא טגיל סע סָאװ ,ןלייצרעד ריד לעוו'כ םוק .גייווש ַא ךַאמ --

 .ןעמוקצונוצ טעװ סע ףעמוקצונוצ טעװ לקעּפ סָאד ןוא גָאט ַא ןעמוק

 .ריט ַא ךיז טנפע סע .טכַאנייב ייווצ --

 ןטָאש ַא וצ ךיז טרַאש ןטָאש ַא

 ןיוש העש ייווצ עניימ בָאה ךיא .עכַאװ-טכַאנ ןייד וצ ףיוא ייטש ,םהרבא --

 .עייר ןייד זיא טציא .ןענַאטשעגּפָא

 ךָאנ טכַאנ ,העש ייווצ עדעי ,ָאטעג ןופ ןפיוה יד ןיא ךַאװ יד ךיז טייב ױזַא ןוא

 -טיל ,ןשטייד ערוכיש ןייק ןיירַא טינ ךיז ןסייר יצ ,גנוטכַא טיג סָאװ ךַאװ ַא .טכַאנ

 ןרעסיוא ןטימ ךיז ןצענערג סָאװ ,ןפיוה יד ןופ ןרעיוט יד ךרוד ןקַאילָאּפ רעדָא רעניוו

 ,ָאטעג ןיא סעטכירעגמוא סעּפע טינ טעשעג סע יצ ,גנוטכַא טיג סָאװ ,ךַאװ ַא ,ָאטעג

 .עיצקַא ןַא ןופ לעפַאב ַא סױרַא טינ זיא יצ ,זיא סע ןעמעוו טינ ןעמ טכוז יצ

 רעדָא ,טכַאנ רעקידנפָאלש רעד ןיא ןסַאג יד ףיוא שיורעג ןקיטכעדרַאפ ןדעי ייב

 ןרעװ סע ןוא ,ןטַאירַאסימָאק יד ןיא םעצולּפ ףיונוצ ךיז ןביולק ןטסיצילָאּפ יד ןעוו

 וצ גנוניואוו ןופ עכַאװ-טכַאנ יד טפיול -- ןלעפַאב עקיטכַאנ עטכירעגמוא ןבעגעג ייז

 :טפור ןוא גנוניואוו

 !קיאורמוא זיא ָאטעג ןיא ,ףיוא טייטש ,ןדיי 1

 טָאה סע רָאנ רעװ ןוא ,סיפ יד ףיוא ןיוש עלַא ןענעז ןטונימ עטלייצעג ןיא ןוא

 .ענילַאמ ַא ןיא טפיול ?ןייש, ןייק טינ

 ןציז וצ רעסעב דימת זיא -- ָאטעג ןיא למוט ןופ הביס יד ןייז טינ לָאז סע סָאװ

 -ָאטעג רעשידיי רעד טינ ןוא ,שטייד רעד ךיג ױזַא טינ טייגרעד טרָאד ,ענילַאמ ַא ןיא

 | ,טסיצילָאּפ

 טדניצ קיטכיזרָאפ .ןרעמיצ יד ןיא גנוגעװַאב ַא ןָא ךיז טביוה סע .גָאטרַאפ ריפ

 רעד .גנונעדרָא ןיא זיא גנולקנוטרַאפ-טכַאנ יד יצ טקוק ןעמ ןוא לּפמעל ַא ןָא ןעמ

 יד ןיא ענייא ,רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ ,ןעמַאזוצ עלַא ,שינעלייא ןיא ןָא ךיז טוט םלוע

 רענייק ,ןשינעמעש עקילָאמַא יד ףיוא גנוטכַא טינ טגייל רענייק .ערעדנַא יד ןופ ןגיוא

 ,ןטייווצ ןייק טינ טקרעמַאב

 ןעמוקכרוד םיוק ןענעק ןוא ןעיורפ יד ךיז ןערָאּפ ךיק ןיא עטילּפ רעד ייב

 ןרַאפ ןכָאקפיוא סעּפע ןענעק וצ היכז יד ןבָאה ירפ רעד ןיא טנייה טעװ ייז ןופ רעוו

 ,טעברַא רעד וצ ןייג ןייז ברע ,ןַאמ

 ;רָאּפ טנעייל ןוא טנַאװ ןפיוא המישר רעד וצ וצ טייג ןיטנַאדנעמָאק-זיוה יד

 ...ןליד יד טשַאװ הרש -- ...ּפערט יד ןוא ןרעמיצ עלַא טנייה סיוא טרעק הכלמ --

 ךייא רַאפ לעװ ךיא .ןדניוושרַאפ גָאטרַאפ ךיילג ןלָאז ןרָאדירָאק יד ןופ סרעמע יד --

 ןיא טכַאמ ,עיצקעּפסניא ערַאטינַאס ַא ןייז ןעק טנייה ,טקנעדעג .ןייג טינ הסיפת ןיא

 ..ןייג טינ הסיפת ןיא ךייא רַאפ לעװ ךיא .לָאמ ןטצעל םוצ ךייא גָאז ךיא .גנונעדרָא

 :ןיטנַאדנעמָאק-זיוה רעד ףיוא זייב טימ ןקוק ןעיורפ ענעפורעגסיוא יד

 .טנַאה ַא ןגיילוצ ךיוא טסנעק .עטצירּפ ַא רַאפ וטסיב סָאװ --
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 ךיא ?עדנַאמָאק רעד ףיוא ןשטייד יד ייב ,ריא יוװ ,טינ ןעד טעברַא ךיא ,סָאװ --

 ..סניטנַאדנעמָאק ןיילַא טרעוו ןוא ,דובכ םעד לחומ ךייא ןיב

 :ןיירַא ךיז ןשימ רענעמ

 ןייז ףרַאד סע .ןגלָאפ ןעמ ףרַאד ןיטנַאדנעמָאק-זיוה יד ,קיאור טייז ,רעבייוו ---

 ?תורצ עטסיזמוא טליוו ריא ,סָאװ ,גנונעדרָא

 ןָא טביוה ןסַאג יד ףיוא .ןגרָאמירפ רעד טיורג ןטייוו ןופ . ..גָאטרַאפ ףניפ ---

 סעליישטַאפ ןיא ןעיורפ ,רעזייה-ייט-טַאר-ןדיי יד ייב ןעייר .גנוגעװַאב ַא ןעמָארטש

 ,ייט זָאלג סייה ַא ןבָאה טעװ ןַאמ רעד .רעסַאװ עטכָאקעג סעקיניישט טימ ןפיול

 :ךעלטסעק טימ ןדיי ךיז ןעיירד ןסַאג יד ףיוא

 ?עטוג ,עלעניגירָא ,עשיכעשט ,עשישטייד ,ןירַאכַאס טפיוק רעוו --

 :ּפָא ךיז טלעטש יורפ ַא

 .ץַאזרע עגיה טינ רעבָא -- עלעניגירָא רָאנ זיא'ס ביוא ,ךעלקעּפ ייווצ ףיוק'כ --

 ואוו ,שטייד ַא ייב טעבנגעג ןיילַא ןטכענ סע טָאה ןוז ןיימ ?עגיה טסייה סָאװ --

 טסייוו רשפא ן יירד ןגױצעגּפָארַא טָאה רע ,עיכעשט ןופ זיא'ס .טעברַא רע

 : ?הלוח ַא רַאפ ןבָאה סע ףרַאד רע ,ריא

 ?ןירטיצ ַא רַאפ ריא טזייל ליפיוו ---

 .עקיזיר-טיוט טימ ,טולב טימ שממ ןעמוקעגנָא זיא'ס .טיורב ָאליק ףניפ --

 ןיא ,ןטייהנייא יד ןפיוה ערעדנוזַאב ןיא ךיז ןרימרָאפ'ס .גָאטרַאפ סקעז --

 .רידַאגירב רעשידיי ריא טייהנייא רעדעי ןופ שארב .תורוש ןיא ,תורוש

 טימ טלטרַאגעגמורַא ,ךיז טזָאל סע סָאװ ןיא ןָאטעגנָא זיא רעטעברַא רעדעי

 ןטלַאה וצ עברָאט ַא טימ ןוא ("עקשַאנעמ;, ַא) רישעג-ךָאק ַא טימ ןדָאלַאב ןוא קירטש

 ,טיורב

 ןוא ןפיוה יד ןופ סױרַא ןעמ טסילפ ,הרוש ךָאנ הרוש ,עדַאגירב ךָאנ עדַאגירב

 .רעױט-ָאטעג םוצ טיצ ןעמ

 ןטסיצילָאּפ-ָאטעג עשידיי ןוא ןטסיצילָאּפ עשיווטיל ,טייל-ס"ס ןעייטש רעיוט םייב

 .(?ךַאװ-רָאט;)
 ןעייג'ס ןשטנעמ לפיוו ;תורוש יד טלייצעג ןרעוו'ס ,סעדַאגירב יד ןריליפעד'ס

 -ירב רעשידיי רעד זיא טינַא .ןעמוקקירוצ ןפרַאד ליפוזַא ,עדַאגירב רעד ןופ סױרַא

 ,ּפָאק ןייז טימ ךעלטרָאװטנַאָרַאפ רידַאג

 ןוא סנטָאש ,סעברָאט ןוא סנטָאש ,תורוש יד ןפיול'ס .סעדַאגירב יד ןריליפעד'ס

 ,סעברָאט

 :ָאטעג רענוװָאק ןופ טעבנגעגכרוד ךיז טָאה סָאװ ,דיל ַא ךיז ןעלמרומ ערעדנַא

 סעדַאגירב עשידיי רֹימ

 ".סעטַאל ןיא טצוּפעגסיוא

 קעװַא ןיוש ןענעז סעדנַאמָאק-רעטעברַא יד .ןסַאג יד ןיא ליטש .ירפ ןביז --

 -עג ןענעז אפוג ָאטעג ןיא .ָאטעג ןרעסיוא ןיוש זיא ָאטעג טפלעה ַא .טעברַא רעד וצ

 .טַאר-ןדיי ןופ עטלעטשעגנָא ןוא ,רעדניק ,ןעיורפ ,םימלענ "עזָאלנייש, יד ןבילב

 סעניישט יד ןיא ,לעמ ןופ ּפוז ַא ךיז טכָאק סעקטילּפ יד ףיוא .ןָא ךיז ןעוט רעדניק
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 ןוא ןעיורפ יד :טכיש עטייווצ יד טסע טציא .רעסַאװ סייה ךָאנ רעדיװ ןעמ טפיול

 .רעדניק יד

 טריטסערַא זיא רע .ןשינעעשעג-טכַאנ יד ןגעוו תועידי ךיוא ןיוש סייוו ןעמ

 ,טנעוו יד ףיוא ןעגנעה תועדומ עיינ עכלעוו ,עיזיווער ַא ןעוועג ואוו ,טכַאנייב ןרָאװעג

 .ןעזעגסיוארָאפ ןרעוו תוריזג עיינ עכלעוו

 -ָאטעג יד ןיא ןפיול רעטעברַא .ןלוש-ָאטעג יד ןיא ןלייא רעדניק .ירפ טכַא --

 ןוא לָאטיּפש ןיא ,טַאר-ןדיי ןופ ןעָארויב יד ןיא עטלעטשעגנָא-טַאר-ןדיי .ןטַאטשרַאװ

 | .ןוויטַארעּפָאָאק יד ןיא

 -ָאצ ץעינָאג, גנוטייצ עשיטימעסיטנַא עשיליוּפ יד ןפיוקרַאפ ןטסיצילָאּפ-ָאטעג

 .גנוטייצ ַא לבור ןייא ."יננעישזד

 יא :הזגור טימ ןעייּפש ןוא גנוטייצ יד ןּפַאכ ןדיי

 יד רָאט ןעמ ,סרעצעה עשיטימעסיטנַא יד ןעמענ ייז לָאז הנושמ התימ ַא --

 ןעמ ןעק קידנעטש .סיינ סעּפע ןסיוו רעבָא זומ ןעמ .ןעמענ טינ טנַאה ןיא גנוטייצ

 .תורוש יד ןשיוװצ ןסיוו סעּפע

 .ףיול ןלַאמרָאנ ןייז ָאטעג ןיא טפיול ןבעל סָאד .ירפ ןיינ --

 -ַאס עשידיי יד ןרעדנַאװ רעמיצ וצ רעמיצ ןופ ,זיוה וצ זיוה ןופ ,ןפיוה יד ףיוא

 יד טשַאװ ,טנַאװעג-טעב סָאד טרעטפולג :םלוע ןטימ ןהנעט ןוא םיריױטקָאד ערַאטינ

 ,עיצַאקיבוא יד ןייר טכַאמ ,רעדליב עטלַא יד ּפָא טביוטש ,ןביוש יד ןייר טכַאמ ,ןליד

 ןטסיזמוא ןַא טגירק --- טקיזיילרַאפ ךָאנ זיא ךייא ןופ רע :טסימ סָאד סױרַא טפרַאװ

 יטנַא ןיא ןייג וצ לטעצ ַא טגירק -- טנעה יד טסייב ךייא ןופ ןעמעוו ;דָאב ןיא טעליב

 טכערבוצ רָאנ .ןטסעמסיוא ךיז ןעק ץיה טָאה'ס רעװ .ןרימשסיוא ךיז טקנוּפ-סעיבָאקס

 ןופ ּפֶא ךיז טיה -- ןדיי .םעיינ ןייק ןפיוק טינ ןעק ןעמ ,רעטעמָאמרעט םעד טינ

 * ,ןטייקנַארק

 -רַאפ רעטסעווש ןוא םיריוטקָאד ןופ ןשינערָאװ יד ןָא ןעמענ ןדיי עטכשוחרַאפ

 :הזגור טימ ןענעגעגַאב ערעדנַא .קיטרַאנדיש

 ַא ןוא ?הנויח ןוא .טייקנייר רָאנ ,טינ ןיוש ריא טָאה תוגאד ערעדנַא ענייק ---

 ?רַאנָאּפ טימ סעּפע ךיז טרעה סָאװ ןוא ?"ןייש;

 .ערָאנ ענרעצליה יד ףיוא ןצעזוצ ךיז ןייא ןדַאל ,םערַאװ ףיוא ןעמענ ערעדנַא ןוא

 ריז: טייג טציא ןוא טעניבַאק טַאהעג ריא טָאה לָאמַא ,רָאטקָאד ךעבענ --
 .ארובה תדובע וצ טפור ,סנגרָאמירפ--תוחילס יד ןיא שמש ַא יװ ,רעזייה יד רעביא
 ,זנוא ןופ רעמ ןסיוװ ךָאד טזומ ריא ...סיינ עטוג ַא סעּפע ,טרָאװ טוג ַא סעּפע טגָאז

 :העידי יד טפיול ּפערט וצ ּפערט ןופ

 .טייג רעטסעװש ערַאטינַאס יד !טייג רָאטקָאד רערַאטינַאס רעשידיי רעד --

 ,ּפערט יד ןרעק ןוא סעגָאלדָאּפ יד ןשַאװ וצ ןָא טביוה

 רע .שטייד ןייק טינ ךָאד זיא'ס ?רָאטקָאד ןשידיי ןרַאפ ארומ ריא טָאה סָאװ --

 ךיוא ךָאד זומ בייוו ןייז ?ןזיװַאב ךיג ױזַא ץלַא ןעמ ןעק יװ ,עגַאל יד ךָאד טייטשרַאפ

 .סעגָאלדָאּפ יד ןשַאװו טציא



: 

 יד ייב .ןטעזָאלק יד ןעמיור .גנונעדרָא ירעטכעוו-ףיוה .יד ןכַאמ ןפיוה יד ףיוא

 ןענעק ןוא ,ןרופ יד ןיא טסימ סָאד ןקַאּפ ןיא ןרופ טימ םירעיוּפ ןעייטש סנטסַאק-טסימ

 לפָאטרַאק ,טכַאנ ןייא ןיא טסימ ליפיוזַא ךיז טמענ טענַאװ ןופ ןשודיהּפָא טינ ךיז

 ' . ,ןסנירג ןופ ,סעקירוב .ןופ לַאפּפָא ,ץכעלָאש

 :רעױּפ םעד עקשוש ַא טיג ענעדיי עקידנעייגייברַאפ ַא

 טספרַאד .הרוחס רימ ייב ןפיוק לָאמַא טסגעלפ ?ךימ טסנעקרעד ,לַאכימ ---

 ?עװָאלַאכימ ןייד רַאפ עקזולב ַא רשפא

 ןעז טינ לָאז רענייק ,רעכיג ּפָארַא גָארט ,ַאװָאמַארבַא ,ךיא ףרַאד יאדווא --

 ןַא ,לפָאטרַאק ָאליק 3 ,טיורב ָאליק ייווצ טסמוקַאב .ןרָאװעג ריד ןופ זיא סָאװ ,ייוו

 ,קַארוב ַא ןוא ,ייא

 ריּפַאּפ ןקיד א טקַאּפרַאפ עקזולב עטיור יד .טכַאמעג טרעו טפעשעג סָאד

 ,רופ רעד ףיוא טסימ םעד ןשיוװצ טדניוושרַאפ

 ד טפיוק ןעמ ןוא ןעייר ןעייטש סע .ןעיירעקעב יד ךיז ןענעפע ןסַאג יד ףיוא

 .רערעכיז זיא טיורב לקיטש סָאד בוטש ןיא ָאד זיא'ס זַא ,עקיכָאק ,עקידוז ךָאנ טיורב

 .ענילַאמ ַא ןיא ןפיול ןעמוקסיוא ךָאד ןעק טנעמָאמ עדַאיל ַא

 -- ןטפירשפיוא .?ןוויטַארעּפָאָאק-ָאטעג; יד -- ךעלבלעוועג יד ךיז ןענעפע סע

 ןרעמ יָאליק עבלַאה ַא ,לפָאטרַאק ענעריוךפעג ָאליק 3 ןפיוקרַאפ וצ ָאד זיא טנייה;

 ?עטרַאק-ןטקודָארּפ ַא ףיוא סעקירוב ָאליק ַא ןוא

 ךיוא זיא לפָאטרַאק ענעריורפעג .עייר ַא טייטש לבלעוועג ַא ָאד רָאנ זיא'ס ואוו

 / טינ יבַא .ץכעגייט ַא טכַאמ ןעמ ןוא ןָא טבייר ןעמ ,ּפָא טוג סע טשַאװ ןעמ .ןינע ןַא
 ,טרעגנוהעג

 .שַא ןופ קעשָארּפ-שַאװ-ָאטעג ןטימ שעוו ןשַאװ ןוא רעבייוו ןעייטש ןפיוה יד .ןיא
 .שעוו יד ייז ףיוא טרעטַאלפ'ס ןוא ןגיוצעגכרוד ןרעװ קירטש ךָאנ קירטש

 ,טרירטסיגער ןעמ ,טביירש ןעמ .טעברַא יד טכָאק טַאר-ןדיי ןופ ןעָארויב יד ןיא

 ,טלּפמעטש ןעמ ,ןטרַאק סױרַא טיג ןעמ

 -  טשיור ײרעגעז-ָאטעג ןיא .סרעמַאה ןופ ּפעלק ךיז ןרעה ןטַאטשרַאװ-ָאטעג יד ןופ

 ' ,ךעלקיטש עניילק ףיוא עטגעזעצ ץלָאה טימ ךעלעגעוו סױרַא ןרָאפ'ס ןוא .ןישַאמ-געז יד
 ."םידליק עדַאגירב-טרָאּפסנַארט רעד ןופ רעדניק טנַאּפשעגניײא ןענעז עלעגעוו ןדעי ןיא

 -גיזעד רעד וצ טייג ןעמ ,ןטעליב-דָאב טפיוק ןעמ .ןעייר ןעייטש עסַאק-דָאב רעד ייב
 0 ' ,עיצקעפ

 ןופ .ארמג ןענרעל טייל-הבישי יד :ןוגינ-ארמג ַא ךיז טרעה ןפיוה עקינייא ןופ

 ןעגניז רעדניק יד טנרעל ןעמ .ןעגנַאזעג עשרעדניק סױרַא ךיז טסייר ןפיוה ערעדנַא
 / ףירערעל ַא ןופ םיטש ַא .ןלוש-סקלָאפ יד ןיא

 ןַאמסדנַאל ַא טייז ױזַא טָא; --

 --- "ןרָאק ענייז ,ןרָאק ענייז

 ? ןרָאק סיוא טעז יו ? רע טייז ואוו ,ןירערעל --

 םיטש יד ךיז = לוש-סקלָאפ ַא ןופ רעטצנעפ ןטכַאמעגוצ טוג טינ ַא ןופ ןוא

 :רערעל ַא ןופ

 . ..הדסמ טרעגַאלַאב רעמיור יד ןבָאה'ס ןעוו ןוא --

206 



 םייהעג טייג סָאװ ,לקעלג-םרַאלַא ןכרוד טַאר-ןדיי ןיא גנילק ַא .גָאטײב ףלע --

 :טסואווַאב זיא ןמיס רעד .רעױט-ָאטעג ןופ

 !טייג רערומ ---

 :ףיוה וצ ףיוה ןופ ןפיול ןטסיצילָאּפיָאטעג

 !טיײג רערומ ---

 עלַא ,רעלדנעה-שיוט עלַא ןסַאג יד ןופ ןדניוװשרַאפ טייקלענש רעקיצילב ַא ןיא

 .רָאה רעיורג ַא טימ םינּפ רעדעי ,"ןייש, ַא ןָא דיי רעדעי ,ךעלטסעק טימ ןדיי

 .סענילַאמ יד וצ ןפיול עזָאלנייש ןוא עטלַא יד .ןסַאג יד םעצולּפ סיוא ןברַאטש סע

 רעביא טפיול ןיטנַאדנעמָאק-זיוה יד .ןפיוה יד טעּפמיא טימ ןרעק רעטכעוו-ףיוה יד

 :ןרעמיצ יד

 !טיג רערומ יגנונעדרָא ןיא ץלַא !ןרעמיצ יד ןייר טכַאמ !טשַאו !טרעק --

 ּפָא טברַאטש ןבעל סָאד ןוא

 :העידי יד זיוה וצ זיוה ןופ ,ףיוה וצ ףיוה ןופ טפיול רעטעּפש ןוא

 טימ טינ םענייק .הסיפת-ָאטעג ןיא ןוא טַאר-ןדיי ןיא ןעוועג זיא ?םעמ, רעד --

 .ןעמונעג

 ןסַאג יד ףיוא רעדיוו ןדיי סיוא ךיז ןטיש'ס ןוא -- !קעװַא זיא "?םעמ, רעד --

 יד ןופ ןוא ,ןרָאפ ךעלעגעוו ןוא ,ןעייר רעדיוו ןוא ,ןעלדנַאה ךעלטסעק טימ ןדיי ןוא

 .ןעגנַאזעג-רעדניק ךיז ןרעה סרעטצנעפ-לוש

 .גָאטימ .גנַארדעג ַא ןכיק-סקלָאפ יד ןיא .גָאטײב ףלעווצ --

 !לפָאטרַאק ענעריורפעג ןופ עשַאק ַא ךיוא ןוא .טיורק ןופ ּפוז זיא טנייה ---

 ?סיפ יד ןעיצ טימרעד ןעמ ןעק גנַאל יו --

 תוחּפשמ-ילעב יד .ןכיק יד ןיא ןסע עמַאזנייא- ןוא עכעלגעמרַאפמוא-ָאטעג יד

 ןגייא ןַא טימ סע ןריטעלּפמָאק ןוא םייהַא ןגָארט ןוא ,ןּפוז יד ןרישעג-ךָאק ןיא ןעמענ

 ןוא יײצילָאּפ ."עקבוסוקרַאמ, -- עלעװױא-ָאטעג םעד ףיוא טכָאקעגסױא ,ץכעקעג

 .ןענַארָאטסער עטַאירּפ יד ןיא ןסע םיסחוימ

 ןעעז ךַאװ:רעיוט םייב .ליטש ןסַאג יד ףיוא .ורּפָא גָאטימ .רעגייז ַא סנייא --

 -ּפָא ןיוש ,ןטסיצילָאּפ עשיווטיל רָאּפ ַא רָאנ ,"טייצלָאמ , זיא'ס .ןשטייד ןייק טינ ךיז

 ."עטרימשַאב , ןוא עטפיוקעג

 :ןטעּפַאטש יו ןעייטש ָאטעג םורַא ןטסיצילָאּפ עשידיי

 .ס"ס ןייק טיִנ טעז ןעמ --

 טקעדעגוצ ןביוא .ןופ ,רופ ַא סיוא טסקַאװ דרע רעד רעטנוא ןופ יו םעצולּפ ןוא

 לרופ סָאד ןוא ָאטעג ןופ ןרעיוט יד ףיוא ךיז ןענעפע קיצילב .ץלָאה ןוא סעטַאמש טימ

 ןוא לפָאטרַאק ,לענש סיוא סע טדָאל ןעמ .ָאטעג ןופ לפיוה ןטנָאנ ַא ןיא ןיירַא טרָאפ

 .לעמ ךעלקעז רָאּפ ַא ןוא ,ןרעמ

 .טסימ טימ קירוצ ףיוא סױרַא טרָאפ רופ יד

 :העידי יד רעביא ןביג ןטסיצילָאּפ עשידיי

 .ס"ס ןייק טינ טעז ןעמ .םורַא ןוא םורַא ליטש --

 סױרַא זעמ טמענ ץלָאה ןשיוצ ןופ .ָאטעג ןיא ןיירַא טפיול לריפ טייווצ ַא ןוא
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 ןייז רעקיליב טעװ טנוװָא טנייה .סעברַא ןוא לעמ ךעלקעז עכעלטע ,טיורב ךעלעבעל

 ,ָאטעג ןיא טיורב

 סע .ָאטעג ןופ רעיוט םייב גנגעוװַאב יד רעדיוװ זָא ךיז טביוה גָאטימכָאנ ריפ --

 .סעיטרַאּפ עטסטנָאנ עטשרע יד רעלענש סָאװ ןרעקקירוצ ךיז ןלייא

 -רַאק טָאה'ס רע .קידנעקניה ןוא טקידרעקיוהרַאפ ,קידהנושמ ױזַא סעּפע עלַא

 ןטעסרָאק-לעמ טימ טרישזַאדנַאב טָאה'ס רע ןוא ,סיפ יד םורַא טלקיװעגמורַא לפָאט

 ,טסורב ןייז

 .טלייצ ןעמ .רעיוט םוצ רעייגקירוצ יד ךיז ןרעטנענרעד ןגיוא עקידעקערש טימ

 .לענש ךרוד טייג ןעמ .ןגעוו םינּפל רָאנ זיא עיזיווער יד .גנונעדרָא ןיא זיא לָאצ יד

 ןייש ןטרַאװ רעיוט-ָאטעג םוצ ןפיוה עקידתונכש יד ןופ ןרעיוט יד ןיא ָאטעג ןיא

 :עקיבוטש ןוא רעדניק

 ?טכַארבעג טנייה וטסָאה סָאװ ?םולשב ךרוד ,עטַאט --

 עקשַאנעמ ןיא לּפָאטרַאק טימ ּפוז ןטכידעג ַא ,טיורב סאיצומה ייווצ טכַארבעג --

 ' ,לווַאב סעקלוּפש יווצ טעבנגעגּפָארַא ןוא

 ןופ ּפוז עסייה ַא ריד ףיוא טרַאװ סע !ךס ַא גָאט ןדעי טסגנערב וד ,עטַאט --

 ןגירק רימ ןלעוװ לװַאב יד רַאפ .ּפוז ןייד טימ ןשימנעמַאזוצ סָאד רימ ןלעװ ,סעקירוב

 ?ָאי ַא ,טוג זיא'ס ,עטַאט .טיורב ָאליק רָאַּפ ַא

 .טבעל ןעמ יבַא ,דניק ןיימ ,טוג זיא'ס --

 -קירוצ יד תורוש עכעלדנעמוא ןיא ָאטעג ןרעסיוא ןעייטש'ס .רעגייז ַא סקעז --
 ס"ס עשישטייד ןעמוקעגנָא .רעיוט םייב גנוטלַאהרַאפ ַא זיא'ס .רעטעברַא עקידנעייג

 .יונעג טרידיווער ןעמ ןוא

 ,לפָאטרַאק ןעמעוו ייב סיוא טניפעג ןוא קיטלעפגרָאז טּפַאט ײצילָאּפ עשידיי יד
 ,טיורב ןעמעוו ייב

 ןדעי דבכמ זיא ןוא ,ןקעטש םענעמוג ַא טימ טייטש סַאװעל טסיצילָאּפ רעד
 .עקײגַאנ'רענעמוג ןייז טימ רעלגומש ןטּפַאכעג

 סע :םעצולּפ ןוא .יז טרידיוװער ןעמ .ךעלקיד סעּפע .יורפ ַא ךרוד טייג טָא ןוא
 .וקערוקנק טיירש ןוא טפיול ,ןָאה ַא -- םיזוב ריא ןופ סױרַא טפיול

 ,טפיול רע .ןָאה םעד ךָאנ ןפיול ןטסיצילָאּפ עשישטייד ןוא עשיווטיל ,עשידיי יד

 רעיוט םענעזָאלעג-ןּפָא ןכרוד .לבריוועג ַא .םינּפ ןיא ןיירַא טגנירּפש ,טילפ ,טגנירּפש
 יד טימ ןדנואוושרַאפ ןרעוװ ןוא ןדיי רעקילדנעצ ,רעקילדנעצ לייוורעד ךרוד ןפיול

 : ,תורוחס עטלגומשעגניײרַא

 ,ןקעטש םענעמוג ןייז טימ יורפ יד ךָאנ טגָאי סַאװעל

 .ָאטעג ןופ ןסַאג יד ךיז ןעור סע .רעגייז ַא ןביז --

 :תועידי יד ןלייצרעד רעטעברַא ענעמוקעגקירוצ יד
 רָאג ןיוש ןענעז ןטעווָאס יד זַא ,טלייצרעד ןבָאה םירעוּפ עקידנעייגייברַאפ ---

 | ,טנעָאנ

 ,קירב ַא ןסירעגפיוא ןעמ טָאה עדיל רעטניה --
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 ןשטייד ענעריורפעג יד) "ךעלעּפע ענעריורפעג, טריפעג טנייה ןבָאה ןענַאב יד --

 ,(טנָארפ ןשיסור ןפיוא

 טקַאהעג,/ טימ טרָאּפסנַארט רעסיורג ַא ןרָאפעגכרוד טנייה זיא לַאזקָאװ ןפיוא ---

 .(עטקידנואוורַאפ-סגירק ערעווש) "טיורק

 טָאה רעוו ,סייוו רעוו .ןַאב ַא ןסירעגפיוא רעדיוו ןעמ טָאה עקייליוו רעטניה --

 ' ?טכַאמעג סע

 ןעמעלַא טָאה ןעמ .עיזיווער ַא טנייה ןעוועג זיא "עבוטש-רעדיינש,; ןיא זנוא ייב ---

 יז ןעמ טָאה ,לװַאב עקליוּפש עטעבנגעגוצ ַא ןענופעג ןעמ טָאה יורפ ַא ייב .טכוזַאב

 ,הסיפת ןיא טריפעגקעוװַא

 :ליטש רעד ןיא טגָאזעג טנייה רימ טָאה רעטסיײמ-סטעברַא רעשישטייד רעזנוא --

 .ןטכינרַאפ ןעמעלַא ךייא טעװ ןעמ .ףױלטנַא ,ךיז עװעטַאר

 ואוו ,ןדנואוו יד ףיוא ץלַאז ריד רע טיש סָאװ .ּפָאק ןייז ףיוא רָאי זייב ַא ---

 .טרעשַאב זיא טרעשַאב סָאװ ?ןזָאלנײרַא טעוו רעוו ?ןפיולטנַא ןעמ ןעק

 יש

 .ןאּפשאי ר"ד ןטימ ןיא ."ןגעטַארטסדָאטעג, עּפורג ַא טייטש סַאג לָאטיּפש ףיוא

 .גָאט ןופ סיינ יד שרפמ זיא רע

 ןצנַאג ןיא זיא עיזיוויד עטנציירד עשישטייד יד זַא ,העידי ַא טשרָאקָא ןעוועג --

 .טרעטעמשעצ

 ?העידי יד טענַאװ ןופ ---

 רעטסקיצנַאװצ-ןוא-יירד רעד .ןעוועג זיא ,ןעוועג טגָאז ןעמ .ךייא הגאד ַא --

 יז ,לסעק ַא ןיא זיא עיזיוויד עטסקיצנַאװצ-ןוא-ןייא יד .טלגנירעגמורַא זיא סוּפרָאק

 .ןפיול וצ ןיהואוו טינ ןבָאה ייז .ןייג וצ ואוו טינ ןבָאה

 םישדח רָאּפ ַא ךָאנ ןעמ טבעלרעד יו יּפָאק ןיא ךייא טנוזעג ַא ,רָאטקָאד יוא --

 ...הלּפמ רעייז ןעז ןוא

 יש

 .לדנַאה-טּפױה רעד טנװָא ןיא טייג סַאג-ןושַארטס ןוא סַאג-עקסלעוװַאש ףיוא

 .?טעװענילַאמעגנײרַא; טנייה טָאה רֶע סָאװ ,הרוחס יד טפיוקרַאפ רענייא רעדעי

 :הרוחס רעייז סיוא ןעיירש ןוא ןעייג רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ

 :ָאליק ַא לבור קיצנַאװצ-ןוא-יירד ,לפָאטרַאק ,לּפָאטרַאק --
 !עלעניגירָא ,עטכע ,ןירַאכַאס --

 !סעקירוב עסיורג --

 !סעבריק יד יו רעכעטער ---

 !סיפ יד וצ ךעלרינש ,סעקליּפש ,ןעלדָאנ --

 ףכָאק וצ ,ןקַאב וצ סונ .סעברַא ןופ לעמ --

 יעשינַאּפש ,עשיליוּפ ,עשישטייד ,ןטערַאגיצ ,ןטערַאגיצ ---

 !ןעלקיטרַא-עיצקודָארּפ-ָאטעג סיוא ןפור ןוא ןעייטש ןעיורפ ןוא ךעלגניי

 !ךעלצכעגייט ,סעקבַאב-לפָאטרַאק ,סעקבַאב ענעקשטער ,סעקבַאב ,סעקבַאב --

 ףרָאי סנדירפ יד ןיא יו טוג -- ןרעמ טימ ךעלעכיק ,סקעבעג --

 לבור סקעז ,ליומ ןיא ןעייגוצ --- ןסיריא .קיטש ַא לבור יירד .סעקרעקוצ --

 !קיטש ַא
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 "עא, יי עדיט. - (אהב- =

 6 !?שריהא עקרַאמ רעד טימ ,םיוש ַא טכַאמ ,עטוג ,עתמא .ףייז --

 .םירחוס-סיורג-ָאטעג עטנַאקַאב רָאּפ ַא ןעייטש לקניוו ַא ןיא

 !םינמוזמ ךיילג ?ץִירּפ ןשיליוּפ ַא רַאפ לרעגייז םענעדלָאג ַא טָאה רעוו --

 -גַארַאג ,עקבושזורטש רענעזעוועג ןַיימ רַאפ דיילק-הּפיח סייוו ַא ףרַאד ךיא --

 1 .רעטוּפ ָאליק לטרעפ ַא ןוא טיורב-סייוו ָאליק ַא טריט

 -נַארַאג  ,טסיצילָאּפ ןשיװטיל ַא רַאפ "ןשקָאל, טרעדנוה ףיוא רחוס ַא בָאה'כ --

 -- -- -- .סעקירוב ןוא לּפָאטרַאק ,לעמ ,טיורב טריט

 .ָאטעג ןיא טילב לדנַאה רעד
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 "הלכשה יציפמ, קעטָאילביב רעד ןופ ףיוה ןבענ ,סַאג-ןושַארטס ףיוא טָא ןוא

 טייג סָאװ ,םלוע םעד ליטש רָאפ טגייל ןוא לרוחב רעקירָאי ןצכעז ַא ,עקמוחנ טייטש

 :קעטָאילביב ןופ סױרַא

 ַא ןיא טמוק טוט א ילַאק-ןַאיצ טפיוק רעוו ?ילַאק-ןַאיצ טפיוק רעוו --

 !עדנוקעס

 ?עטריטנַארַאג ,עתמא זיא'ס ---

 !קײטּפַא ןיא ןרילָארטנָאק טנעק ריא --

 ?ןשטנעמ ןייא רַאפ עיצרָאּפ ַא ,רקי המ --

 .רַאנָאפ ןופ טיהרַאפ'ס ןוא .ךיג ןוא קיליב .עיצרָאּפ ַא לבור טנזיוט --

 :טכַארט ןוא דיי ַא טייטש

 רַאפ .בייו םעד יּפלכ ךעלטנרָא טינ זיא ילַאקןןַאיצ ןַײלַא ךיז רַאפ ןפיוק ---

 ייווצ ןבעל ןעמ ןעק טלעג םעד רַאפ .לבור טנזיוט ייווצ ןופ האצוה ַא ןיוש זיא ןדייב

 ,םישדח

 :עקמוחנ םיא טגָאז

 םישדח רָאּפ ַא ְךָאֵי ןּפַאכנײרַא טל ןוא ,טלעג סָאד ריא טעװעלַאשז רעטציא ---

 יו ,הרוחס יד ןגירק טינ טעװ ריא .טעּפש וצ ןייז ןיוש טעוװ רעטעּפש ןיא ,ןבעל

 -- -- רַאנָאּפ ןייק ןייג ןופ ןטיהרַאפ ןַאד ךיז ריא טצוװ עשז

 :טגָאז ןוא טכַארט ,טכַארט ,דיי רעד טייטש

 םענופ ןפיולטנַא ?תעדל ומצע תא דבאמ ַא ןייז ?טױט םעד ןפיוקנייא ךיז ןיילַא ---

 ...ןברַאטש ךיא לעװ ױזַא טרעשַאב יװ ...ןיינ ?טרעשַאב רימ זיא סָאװ טיוט

 קנארק עקמוחנ ןפָארטעג ךיא בָאה עינָאטסע ןיִא ןרעגַאל יד ןופ םענייא ןיא)

 .רעעזפיוא- סטעברַא ןַא ןופ טקיטולבוצ ןוא ןגָאלשעצ ,עירעטנעזיד עכעלברעטש ַא ףיוא

 :ךיז טגָאלקַאב ןוא טנעקרעד ךימ טָאה רע

 ןזיּפש טפרַאדעג ,ןזָאלעג טינרָאג ךיז רַאפ ,ילַאק"ןַאיצ טפיוקרַאפ ןעמעלַא --

 ןוא --- ןליוו יז ןעוו ,ןברַאטש וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג ןשטנעמ ליפיוזַא .החּפשמ

 ןייק ,ילַאק-ןַאיצ עי ןייא ןייק ןזָאלעג טיִנ ,לפָאטרַאק ןוא טיורב בילוצ ןיילַא ךיז

 .ש ר א עיצרָאּפ ןייא

 יש

 :טליצרעד ןוא יורפ ַא טייטש ,טַאר-ןדיי ןופ ףייה ןפיוא ,סַאג עקצינדור ףייא
 עּפורג ַא קסנימ ןבעל טנגעגַאב טָאה רעפָאש ַא זַא ,טרעהעג טנייה בָאה'כ --

 טכַארבעג ָאד טָאה וע זַא ,ךיוא טסעומש ןעמ .ײסָאש ַא ףיוא קידנטעברַא ןדיי רענליוו
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 עיצקַא ןַא תעשב טריפעגסורַא טָאה ןעמ סָאװ ,ןַאמ ריא ןופ יורפ ַא רַאפ לווירב ַא

 לייט ַא .טעגרהעגסיוא עטריפעגסיױרַא עלַא .טָאה ןעמ זַא ,ןייז טינ ןעק'ס .ָאטעג .ןופ -

 ,טבעל אמתסמ

 :עטנכש ַא ריא טגערפ

 ?ןַאמ ןיימ ךיוא טבעל רשפא ,ןסיוורעד ךיז ליוו'כ ? יורפ יד זיא רעוו ---?

 ןעמ ,ארומ יז טָאה אמתסמ .זיא יורפ יד רעװ ןסיוורעד טינ ךיז ןעק ןעמ --

 .ןייז אנקמ טינ יז לָאז

 טגָאז טנַאה םייב דניק ךיילב קירָאיסקעז ַא טימ יורפ עטרַאדעגסױא עגנוי ַא

 :ליטש

 ןענעז ייז רעבָא ,זיא סע ואוו ;קסנימ רעטניה רעדָא ,קסבעטיוו ייב !בעל ייז ---

 רע טָאה ,ןַאמ ןטריפעגסױרַא ןיימ ןעזעג םולח ןיא ךיא בָאה טכַאנייב טנייה .ָאד

 רימ ןלעוו בורקב :טגָאזעג ןוא דניק סָאד טעלגעג ,רעגניפ ןטימ רימ וצ ןעקניאוועג

 -- == -- !ןעמַאזוצ ןייז עלַא

 -- -- = ?ןעמַאזוצ ןייז עלַא רימ ןלעוװ בורקב ,טסייה סָאװ ---

 ןוא זײװרָאּפ ,זײװרָאּפ ."ריצַאּפש-טנװָא; םוצ טייג טנגוי יד .טנוװָא טכַא --

 .ךיז ןרַאּפשוצכרוד טינ .טכידעג ןסַאג יד .זייװנּפורג

 ןוא טלכיימש ןעמ .ָאטעג זיא'ס זַא ,עלייוו ַא ךיז טסעגרַאפ ןעמ .טנגוי ךָאד זיא'ס

 .לכיימש ַא ןוא טרָאװ ַא ןוא קילב ַא רעביא ךיז טפרַאו ןעמ .טכַאל ןעמ

 ָאד .סַאג ןושַארטס ןוא עקסלעוװַאש ,עקצינדור ןענעז ןסַאג-ריצַאּפש-טּפיוה יד

 ַא טימ עטלייוורעדסיוא יד ןייז דבכמ ןוא עפַאק-ָאטעג ַא ןיא ןײגנײרַא ךיוא ןעמ ןעק

 .עוַאק-ןרָאק עצרַאוװש זָאלג

 טייטש ָאד ,6 עקצינדור ,טַאר-ןדיי ןופ ףיוה ןפיוא ןריצַאּפש ןעייג ןרָאּפ עשיטנַאמָאר

 ןעקנעב וצ ןוא ןעמולח וצ טוג זיא םיא םורַא .םיױב-ָאטעג רעקיצ:ייא רעד .םיוב ַא

 ,ןטרָאג ַא טייברַאפ רע

 -סיוא רעצעלק ןטרָאד ןגיל .ץַאלּפ-ץלָאה ַא ָאד זיא 6 רעמונ סַאג-ןושַארטס ףיוא

 טציז ןעמ .ךעלרָאּפ עטבילרַאפ רַאפ טקנוּפלמַאז רעד זיא טרָאד .זייוונשזַאטע טגיילעג

 טגניז ןעמ ןוא גנואיירפַאב רעד ןופ געט יד ןגעוו טמיורט ןעמ ,רעצעלק יד ףיוא

 רעד טציז רעצעלק ערעכעה ףיוא ץלַא -- עביל יד רעקרַאטש סָאװ ןוא .רעדילדָאטעג

 : .עטרבח ןייז טימ רוחב

 :דיל-עביל עשינַאזיטרַאּפ סָאז ךיז טגָארט ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא רעצעלק יד ןופ

 :ןענָאנַאק יד רעטנוא
 ,ןָאירַאמ עביל טנייה
 ,ןָאנַאק ןופ דנַאר םייב ךיז רימ ןפערט
 רעוו סָאװ רעדייא ןוא
 ,רעש יד םענ

 ,ּפעצ ענויוד ּפָא רעש
 ,ּפענק עקסטַאדלָאס יד טימ לטנַאמ םעד ןָא וט
 ,םורַא םענ ,שוק ַא ביג
 .םוק ןוא סקיב וד ּפַאכ

 :ןערפער רעד טרעדנַאו רעכעה ןוא רעטייוו ץלַא ,ץָאלק וצ ץָאלק ןופ
 ,ןענעגעגַאב ךיז רימ ןלעוװ ןענָאנַאק יד רעטנוא
 ,ןענעגעזעג ךיז רימ ןלעוװ ןענָאנַאק יד רעטנוא

 ןשוקעצ סקיב וצ סקיב
 .סקיב וצ סקיב
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 ןעמ טציז זױה-ץנַאטנעזערּפער-ָאטעג ןיא .גנולעטשרָאפ ַא טייג רעטַאעטרָאטעג ןיא

 ןוא םירוסי יד טלייצרעד ןעמ ןוא עװַאק עצרַאװש טקנירט ןעמ ןוא ךעלשיט יד ייב
 ;ןעגנוציז -- ךעלזיירק ןיא .בירעמ ןעמ טנװַאד םישרהמ-יתב יד ןיא .גָאט ןופ קערש
 ןופ ןעגנַאזעג סיױרַא ןעגנילק ןפיֹוה ןופ .ןעגנוטַארַאב -- ןּפורג עשידרערעטנוא ןוא

 -סיײנ-ָאידַאר עמייהעג ןרעדנַאװ טנַאה וצ טנַאה ןופ .רָאכ ןשיאערבעה ןוא ןשידיי
 .עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ ןעניטעלויב

 טייטש ןעמ .ןשטנעמ טימ לופ סעקינַאג יד ןוא ןפיוה יד ףיוא .טנווָא ןיינ --

 ןטקיטשעג םעד וצ תוריד עגנע יד ןיא טייג ןעמ ,סעיצַאקיבוא יד וצ ןעייר יד ןיא

 ףכערּפשעג-סינ עטצעל יד סיוא ךיז טגערפ ןעמ .ףָאלש

 ?ןּפָאלש קיאור ןעמ ןעק טכַאנ עקיטנייה ,ריא טניימ יו זיא --

 ןענעז סע יצ יונעג ךיז סיוורעד .,טַאירַאסימָאק ןבעל ןײרַא ךיז ּפַאכ ,לבייל ,עז --

 ?ןכַאז יד ןיא ןפָאלש ףרַאד ןעמ רעדָא ןוטסיוא ךיז ןעמ ןעק יצ .תוריזג עיינ ןייק ָאטינ

 טיירּפש ןעמ .סערָאנ יד סיוא ןעמ טגייל ךשוח ןוא טפַאשגנע ןיא ןרעמיצ יד ןיא

 :טעשטּפעש ןעמ .ןפָאלש ךיז טגייל ןעמ .ןלוטש ףיוא ,ןשיט ףיוא סערדלָאק יד

 : ,ףוס םוצ רעטנענ ץלַא ,גָאט ַא ךָאנ רעבירַא יבַא ,ונ --

 -- -= -- .ןָא טשרע ךיז טביוה טכַאנ יד לייוו ,רעבירַא טינ ךָאנ גָאז --

 יד ןפָאלש סע .ןסַאג יד ןפָאלש סע .ָאטעג רעד טפָאלש סע .טכַאנייב ןעצ --

 רעמעדיוב ןוא ןרעלעק ענעטלַאהַאב ןיא רָאנ ,ליטש .ןרעמיצ יד ןפָאלש סע .ןפיוה

 רעד ןיא ןעיוב ןדיי .רעוועג ןיא ךיז ןביא ךעלזיײרק-רענַאזיטרַאּפ .ןשיורעג עליטש

 .סענילַאמ טכַאנ

 .רושזיד םוצ סױרַא טייג עכַאװ-טכַאנ עטשרע יד

 ךיז ןרעה טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ .ןעלמיה יד ליטש ןפָאלש'ס ..טכַאנייב ףלע --

 -ילַא יד ןופ ןענַאלּפָארעַא ןעילירדַאקסע ןפיול'ס .ןשיורעג עטּפמעדרַאפ עליטש ,עטייוו

 !גנואיירפַאב רעד ןופ העש יד טרעטנענרעד !רערעמ סָאװ טילפ .עטריא

 :ףור ַא ךרוד ןפרַאו רעטכעוו-טכַאנ וצ רעטכעוװ:טכַאנ רָאנ .ליטש רעדיוװ ןוא

 י !!יַאשולס, ---

 ,רעטכעוו-טכַאנ ןטייווצ א וצ ךרוד טפרַאװ רעטכעוװ-טכַאנ רָאנ .ליטש .רעדיװ ןוא

 ;ףור ןטלַא ןַא ,רפס-עדוי ַא

 ?הלילמ המ רמוש --

 :רבח ןופ םיטש יד םיא טרעפטנע

 : ?לילמ המ רמוש --

 ,ליטש רעדיוו ןוא

 .ָאטעג ןיא תעל תעמ ַא רעבירַא .טכַאנייב ףלעווצ --
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 לײט רעטיבד

 טנעוו עקידנלאפ ןשיווצ



 יא 7 א : א י

 ענעמשא עיצקא
 ,1942 רעמוז

 :ץיצַאזיליבַאטס רעד ןופ געט עטסקיאור יד ןעוועג ןַאד ןענעז ענליוו ָאטעג ןיא

 -- סָאטעג עניילק ריא םורַא ןוא ,עילָאּפָארטעמ יד ןעוועג זיא ענליװ-ָאטעג .הפוקת

 .?דנַאל-רענליוו;

 ןוא ןדיי טנזיוט ריפ ןופ גנורעקלעפַאב ַא טלייצעג טָאה ענעמשָא ָאטעג רעד

 ָאטעג ןופ גנורעקלעפַאב יד .ןסנעג בקעי ןופ "זיירק-סגנושרעה, ןיא ןגעלעג זיא

 רענעמ יד לייוו --- םינקז ןוא רעדניק ,ןעיורפ ךס ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא ענעמשָא

 ,1941 רָאי ןיא ךָאנ ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טריפעגסױרַא ןענעז

 ײצילָאּפ-ָאטעג יד זַא ,העידי ַא טײרּפשרַאפ ענליוו ָאטעג ןיא ךיז טָאה םעצולּפ

 -סיגער-סטעברַא ןַא טרָאד ןריפוצכרוד ידכב ,ענעמשָא ןייק דנעגנירד סױרַא טרָאפ

 -ָאטעג רעד ןופ גנולײטּפָא ןַא טימ ענעמשָא ןייק ןעמוקעג זיא דעלסעד .ס .עיצַארט

 -שֶא עלַא רַאפ ןענייש טלייטרַאפ געט עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ןבָאה יז ןֹוא ײצילָאּפ ;

 ,ס ןוא ַא גנולּפמעטשרעביא טימ ברַאפ עזָאר ןופ ןעוועג ןענעז ןענייש יד .ןדיי רענעמ

 -שֶא ןיא עיצקַא ןַא וצ טיירג ײצילָאּפ -ָאטעג יד זַא ,תועידי ןעמוקַאב טָאה ָאּפ.פ יד

 ע ז י ל ןירעלדניברַאפ .ָא.ּפפ רעד ףיוא ןרָאװעג טגײלעגפיורַא זיא סע .ענעמ

 ,ןדיי יד ןענערָאװ ,ןירעירַא סלַא ,ענעמשָא ןייק ןעמוק וצ עבַאגפיױא יד } ו ג א מ

 | קינייוו רעבָא ,רעדלעוו יד ןיא ןייג וצ טנגוי יד ןפור ןוא ,עיצקַא ןַא ךיז טיירג סע זַא |

 ְּ ןּפורג רָאּפ ַא ,ןענייש ערעייז ןיא טיורטעג ןבָאה ייז .טביולגעג ריא סע ןבָאה ןדיי

 : ,דלַאװ ןיא קעװַא רעטעּפש ךָאד זיא טנגוי
 ַא זַא ,העידי רעד ןופ ןרָאװעג טנַאּפשעג ענליוו ָאטעג זיא גָאט ןסיוועג ַא ןיא

 ענעמוג טימ טנּפָאװַאב ,ןרידנומ ןיא טצוּפעגסיױא ,ײצילָאּפ-ָאטעג עּפורג ערעסערג

 םעד טשרעהַאב טָאה גנומיטש עזעוורענ ַא .ענעמשָא ןייק ןרָאפעגסױרַא זיא ,סנקעטש

 :ָאטעג

 -ָאטעג יד ןיהַא טרָאפ סָאװ ךָאנ ָאט ,ןענייש ךָאד ןבָאה ענעמשִָא ןיא ןדיי עלַא

 ? ייצילָאּפ

 ערוכיש טרעקעגקירוצ ךיז ןטסיצילָאּפ-ָאטעג יד ןבָאה םורַא געט עכעלטע ןיא

 סנקעטש ענעמוג יד טימ ןרידנומ עטצוּפעגסיױא יד ןיא טרישרַאמעגכרוד ,ָאטעג ןיא

 -געצ-ייצילָאּפ רעד וצ זיב רעױט-ָאטעג ןופ ןעייר ענעסָאלשעג ןיא .טנעה יד ןיא

 ןבָאה ןטסיצילָאּפ-ָאטעג יד זַא ,ָאטעג ןיא טלייצרעד ןעמ טָאה ןגרָאמ ףיוא .עלַארט

 געט עכעלטע ןיא ןוא .סרעגייז ןוא ןכַאזטרעװ ,דלָאג תורצוא ענעמשִא ןופ טכַארבעג

 רעטניה ןעמוקעגרָאפ זיַא ענעמשָא ןיא זַא ,טסואוועג ָאטעג רעצנַאג רעד טָאה םורַא

 -סיוא ןרָאװעג טהיטוקעזקע ןענעז ןדיי טרעדנוה ריפ רעביא .עיצקַא ןַא טָאטש רעד

 ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ךרוד ךעלסילש

 :םיטרּפ טסואוועג ךיג ןעמ טָאה ָאטעג ןיא
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 ךיז טָאה סע .טיוט םוצ ןדיי טרעדנוה ןצפופ טרעדָאפעג טָאה סייוו יצַאנ רעד

 בקעי טימ ךיוא רעטעּפש ןוא ןרעלסעד טימ םיא ןשיוװצ שינעגניד ַא ןבױהעגנָא

 .טרעדנוה ריפ ףיוא ןעגנודעגּפָארַא ןבָאה ייז ןוא ןסנעג

 ,עיצוקעזקע יד ןריפסיוא ןיײלַא לָאז ײצילָאּפ-ָאטעג יד זַא ,ןלױּפַאב טָאה סייוו

 -םַאטשּפָא ערעייז טיול ןדיי עלַא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה לטעטש ןופ ץַאלּפ ןפיוא

 -עס יד טריפעגכרוד טָאה ײצילָאּפ-ָאטעג יד .המודכ ןוא ןאשלא ,ענעמשִא : ךעלטעטש

 -עז ןבעל וצ עטמיטשַאב יד ,ןַאמ קיצפופ וצ ןּפורג עקידנרישרַאמכרוד ייב עיצקעל

 ץַאלּפ ןופ ןענעז ,טיוט םוצ עטמיטשַאב יד ןוא .שרדמ-תיב ןיא ןרָאװעג טקישעג ןענ

 -ָאטעג יד טָאה ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה סָאװ יד .טרָא-עיצוקעזקע םוצ ןרָאװעג טריפעגּפָא

 ,רעזייה יד ןיא טכוזעג יײצילָאּפ

 -ָאטעג עקינייא ןבָאה עיצקעלעס רעד ייב זַא ,טליײצרעד ןעמ טָאה ָאטעג ןיא

 ,דחוש םעד טימ רָאנ ,(טיוט םוצ םינקז) רעטלע ןטימ טינ טנכערעג ךיז ןטסיצילָאּפ

 -סיוא ךיז ןבָאה םינקז עכייר ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןענעז סע ןוא ,ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ

 ןענעז ,טַאהעג טינ סרעגייז ןוא דלָאג ןייק ןבָאה עכלעוו ,ערעגניי ןוא -- טפיוקעג

 יד ןריפכרוד ריא קנַאד ַא זַא ,ןטלַאהעג טָאה ײצילָאּפ-ָאטעג יד .טיוט םוצ קעװַא

 .טיוט ןופ ןדיי טנזיוט טעװעטַארעג יז טָאה עיצוקעזקע

 ִּש

 -יד רעטַאווירּפ ןייז ןיא ןפוררַאפ סנעג בקעי טָאה 1942 רעבָאטקָא ןט-27 םעד

 -ער ןופ סרעריפנָא ןוא טַאר-ןדיי ןופ גנוטלַאװרַאפ ,יײצילָאּפ ןופ םוקנעמַאזוצ ַא הר

 -ייב זיא רעכלעוו ,יקציװָאנַאקלימ ר"ד .בר-ָאטעג םעד ךיוא יו ,טַאר-ןדיי ןופ ןטרָאס

 םעד טנפעעג טָאה סנעג בקעי זַא ,טלייצרעד רימ טָאה ,גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא ןעוועג

 םוצ ןדיי טריפעג ןבָאה ןדיי ױזַא יו ןלייצרעד ליוו רע זַא ,ןפָא קידנגָאז םוקנעמַאזוצ

 ,רעדניק ןוא ןעיורפ יד טיוט םוצ טרעדָאפעג טָאה סייוו זַא ,טלייצרעד טָאה רע .טיוט

 -רעד ןוא ;םינקז יד --- ייז טָאטשנָא טגיילעגרָאפ םיא טָאה ,סנעג בקעי ,רע זַא ןוא

 עטלַא יד .קיאעפסנבעל ןענעז עכלעוו ,ָאטעג ןופ עלַא יד טעװעטַארעג רע טָאה טימ

 .טבעלעגּפָא ןבעל רעייז ייס יו ייס ךָאד ןבָאה

 .עדער סנעג ןופ ןוא גנוציז רענעי ןופ לָאקָאטָארּפ ַא ןבילבעגרעביא זיא'ס

 : טגָאזעג טָאה סנעג בקעי

 ךיז טָאה ץ י ר ט ס יב ןוא ק ע שייל ע מ י ק ךעלטעטש יד ןיא ---

 -גוא ןָא ןרָאװעג ןטכָאשעגסיוא עלַא ןענעז ,טקילײטַאב טינ ײצילָאּפ עשידיי יד

 ןטעב ןוא ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ ןדיי םיא וצ ןעמוק רעטציא ןוא דישרעט

 ןוא טנעה עניימ ןצומשַאב טינ ליוװ ךיא : ןגָאז טנעקעג ייז בָאה ךיא .ףליה

 ָאי זיא סע זַא ,גָאז ךיא רעבָא ,טעברַא רעקיצומש רעד וצ ײצילָאּפ ןיימ ןקיש

 ףניפ ןרָאװעג טעדרַָאמרעד ןענעז'ס ןעוו .טנעה עניימ ןצומש וצ עבַאגפיוא ןיימ

 טינ ןוא עגנוי יד ןוא עקרַאטש יד ןעװעטַאר וצ עבַאגפיוא רעזנוא זיא ,ןָאילימ

 -רַאפ טוג ןבָאה עלַא יצ טינ סייוו ךיא .ןטנעמיטנעס ןופ ןשרעהַאב ךיז ןזָאל

 ןלעװ עלַא יצ ןוא ןקיטכערַאב סע ןלעװ ייז יצ ןוא ,רעטרעוו עניימ ןענַאטש

 ,ָאטעג ןופ ןעיירפַאב ךיז ןלעוװו רימ ןעוו וליפַא ,םישעמ ערעזנוא ןקיטכערַאב

 סָאװו | ע װ ע ט ַא ר : ײצילָאּפ רעד ןופ טקנוּפדנַאטש רעד זיא סָאד רעבָא

 .ןעגנובעלרעביא עכעלנעזרעּפ עראזנוא טימ ךיז קידנענעכער טינ ,ךיז טזָאל סע

 -רַאפ טציא זיב .גנוציטשרעטנוא עשילַארָאמ ַא ףיוא ךיא טרַאװ ךייא ןופ
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 זנוא טָארד סע גָאט ןיא לָאמ ליפיוו ,הנכס עסיורג יד ןדיי ךס ַא טינ ןעייטש

 וצ .ךייא ןבעג ,ןבעל םוצ ןרעטנענרעד ךייא טלָאװעג בָאה'כ .רַאנָאּפ ןייק ןייג וצ

 ',טײקטעקַאנ רעצנַאג ןייז ןיא ןבעל סָאד ןייטשרַאפ

 : טגָאזעג רע טָאה גנוטַארַאב רעד ןופ ףוס םוצ ןוא -

 .ןעשעג זיא סָאװ ,ץלַא ןופ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ךיז ףיוא םענ ךיא --

 ךייא ןרעלקרעד וצ ידכב ,ןפורעג ךייא בָאה'כ .סעיסוקסיד ןייק טינ ליוו ךיא

 זַא ,טפנוקוצ רעד ןיא ךיוא ןוא ,טולב ןיא טנעה ענייז טקנוט דיי ַא סָאװרַאפ

 ,ןייג רימ ןלעװ --- ןייג ןפרַאד ןלעװ רימ

 -דנַאטש סנעג בקעי עגונב ָאטעג ןיא ןעגנוניימ יד ןרָאװעג טלייטעצ ןַאד ןענעז'ס

 ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןעוועג ,ןטלָאשרַאפ םיא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןעוועג .טקנוּפ

 .ןעװעטַארוצּפָא ןדיי לסיבַא שטָאכ ,געוו רעקיצנייא רעד זיא סָאד זַא ,ןטלַאהעג

 -ייז ןוא דלָאג ןטימ ןעמוקעגקירוצ ןענעז עכלעוו ,רעבָא ;ןטסיצילָאּפ-ָאטעג יד וצ

  ,סַאה ןוא האנש טימ טרעקַאלפעג ָאטעג עצנַאג סָאד טָאה .רעטלעג-דחוש ןופ סרעג

 יש

 ןבעל סָאד .קיאור רעדיוװ ןרָאװעג זיא ָאטעג ןיא ןוא טייצ עצרוק ַא רעבירַא

 רעטַאעט ןוא' טנרעלעג ןבָאה רעדניק .טעברַאעג ןבָאה ןדיי ,לַאמרָאנ ןרָאװעג זיא

 .טליּפשעג טָאה

 ןרָאװעג טמיטשַאב ןזיא ןוא ענעמשָא ןופ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה ןוגַאמ עזיל

 .צשיליוּפ ףיוא טָאטש ןיא ןייג טגעלפ יז .טָאטש ןטימ .ָא.ּפ.פ ןופ ןירעלדניברַאפ סלַא

 עזיל .ןטרָאּפסַאּפ עיינ ןבעגוצסױרַא ןביױהעגנָא טָאה ײצילָאּפ-טָאטש יד .ןטנעמוקָאד

 ןוגַאמ עזיל

 ןכעלגעמרעד ריא טעװ רעכלעוו ,טרָאּפסַאּפ םעיינ ַאזַא ןעמוקַאב וצ טסילשַאב ןוגאמ
 ןיא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ יז זיא טרָאּפסַאּפ םעד ןעמענּפָא םייב .ךיז ןגעװַאב וצ יירפ
 ןופ ןוא ָאּפַאטסעג ןופ סרעלעק יד ןיא ןרָאװעג טּפעלשעג ,טַאירַאסימָאק -יײצילָאּפ
 -רעד יז זיא 1942 רַאורבעפ ןט-17 םעד .יקשיקול הסיפת ןיא ןרָאװעג טריפעג טרָאד
 ,רַאנָאּפ ןיא ןרָאװעג ןסָאש

 יד עא 0 טמיטשַאב .ָא.ּפ.ֿפ טָאה םורַא טייצ עצרוק ַא ןיא

 ! טפור עזיל : רעטרעוו
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 ...הליגמ רעד וצ ןעגנאגעג זיא ןעמ ןעוו .2

 .םעיינ ןייק טנַארפיַאטעג ןפיוא

 -עגנָא ןבָאה'ס .קיאור ןעוװועג ןיא ָאטעג ןיא .1942 רָאי סָאד רעבירַא זיא'ס

 -עג ץלַא זיא טנָארפ-ָאטעג ןפיוא .1943 ןופ םישדח-רעטניוו עטשרע יד ןפיול וצ ןביוה

 סָאד רעבָא ,"סעיצקַא עניילק, טייצ וצ טייצ ןופ ןעמוקרָאפ ןגעלפ סע ,תמא .ליטש ןעוו

 ,טנכערעג טינ ןיוש ךיז טָאה

 ןעוו ,1942 ילוי ןט17 םעד ָאטעג רעד טבעלעגרעביא טָאה גנולסיירטפיוא ןַא

 רעקילָאמַא רעד ןיא יקשעּפשָאּפ ןייק םינקז טרעדנוה ַא ייב טריפעגסיױרַא טָאה ןעמ

 .ןעמוקעגקירוצ טשינ ןיוש ייז ןענעז ןטרָאד ןופ ןוא --- ,רעדניק רַאפ עינָאלָאק-ײזָאט;

 ..טניואוועגוצ ןעוועג ךיוא ןיוש ןעמ זיא עיצקַא-םינקז ַא ןופ קנַאדעג םוצ רעבָא - -

 -- סעיצקַא ןעמוקעגרָאפ ןענעז ענליוו םורַא סָאטעג ערעדנַא ןיא ןוא ענעמשִא ןיא

 רעד ,ענליוו רעבָא .סעיצקַא קינייװ ןעוועג רעירפ ןענעז ןטרָאד לייוו ,רַאפרעד סע זיא

 .קיאור לייוורעד זיא "ָאטעג רעלַארטנעצ;

 ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,סעיצקַא ןעמוקעגרָאפ ןַאד ןענעז דנַאלסורסיײיװ ץנַאג ןיא

 .ןבָאר עצרַאוװש---"סענָארוװ ענרַאשט; ,סעּפורג עשיסורסייוו עלעיצעּפס טקילײטַאב ךיז

 -יא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה סצ .?סעדנַאמָאק-רעדנָאז, עשיווטיל ןופ ףליהטימ רעד ייב

 עלַא יד ןופ ןוא ;קיאור זיא ענליוו ָאטעג ןיא זַא ,גנַאלק רעד דנַאלסורסיײיװ ץנַאג רעב

 .ןגעוומוא ןוא רעדלעוו ךרוד ,ענליוו ָאטעג ןיא םיטילּפ ןגיוצעג ןבָאה תומוקמ

 -- -- .קיאור ןעוועג זיא ענליוו ָאטעג ןיא

 ןרַאפ ןדיי רָאּפ ַא ןריטסערַא טינ לָאז ןעמ סָאװ ,גָאט ַא ןעוועג טינ זיא ןַאד ךיוא

 ,םיאטח ערעדנַא רעדָא ,גרַאװנסע סעּפע ןגָארט רַאפ ,עטַאל עלעג ַא ןָאטנָא ןסעגרַאפ

 ,ןסייהעג טָאה סע רעבָא ;שדוח ַא ןופ ךשמב ןעמוקמוא ױזַא ןגעלפ ןדיי רעטרעדנוה

 .עיצקַא ןַא בילוצ טינ ןוא דלוש רענעגייא רעייז ןגעוו ןעמוקעגמוא ןענעז יז זַא

 ךעלטעטש יד ןופ ןדיי יד טרירטנעצנָאק  ןעמ

 ןעמ זַא ,ןעגנַאלק טײרּפשרַאפ םעצולּפ ךיז ןבָאה 1943 םירוּפ רַאפ ןכָאװ רָאּפ ַא

 -ליוו ןיא ןריפ ייז טעוו ןעמ ןוא ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ ןדיי עלַא טרירטנעצנָאק

 .ןײרַא ָאטעג רענ

 עלעיציפָא יד ;טסואוועג טינ רענייק טָאה -- ןעגנַאלק יד טכַארבעג טָאה'ס רע

 -סורַא סע ןבָאה םלוע-ָאטעג םייב רעבָא ,טקיטעטשַאב טינ יז ןבָאה ָאטעג ןופ "ןזיירק;

 עיצַארטנעצנָאק יד זַא ,טסואוועג טוג טָאה רענייא רעדעי .קינַאּפ עקידלַאװג ַא ןפורעג

 -- טעטש ערעסערג ערעדנַא ןוא עשרַאװ ןייק ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ ןדִיי יד ןופ

 ּו
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 לאטא עב

 יצ 1
: 

 ,טסואוועג ךיוא טָאה רענייא רעדעי .ןדרָאמ-ןסַאמ עסיורג וצ גָאלָארּפ רעד ןעוועג זיא

 -נַא רעד ןיא טָאטש ןייא ןופ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנולדיזרעביא ןַא זַא

 ןלייט עסיורג ןופ גנוטכינרַאפ ַא וצ טגנערב ,גנודרָאמרעד וצ טינ וליפא --- ,רערעד

 ןוא םינקז ,עקנַארק ,עכַאװש יד ןופ םוקמוא "ןכעלריטַאנ, וצ ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ

 -- -- -- .רעדניק עגנוי

 -עג ךיז ןבָאה'ס .ָאטעג ןיא ןעגנירדוצניירַא ןביוהעגנָא טָאה ליפעגרָאפ רעווש ַא

 -עג ןיא טרינעװרעטניא ,סנעג בקעי ,טנַאדנעמָאק-ָאטעג רעד זַא ,ןעגנַאלק טיײרּפש

 רעד ןוא ,ָאטעג ןופ ןײגסױרַא טפָא ןעזעג םיא טָאה ןעמ .הריזג יד ןפורוצּפָא ָאּפַאטש

 קירוצ ןעמוקעג .זיא רע ןעוו ןוא .רעקקירוצ ןייז ףיוא ןטרַאוו שיאעוורענ טגעלפ םלוע

 : העידי יד ָאטעג ןרעביא ןפָאלעגרעבירַא ךיילג זיא ,םינּפ קידנעלכיימש ַא טימ

 ...הריזג יד ןפורעגּפָא .טוג זיא'ס .טלכיימש סנעג --

 ,םייה ַא ךיז וצ ןעגנַאגעג ןוא טגרָאזרַאפ ןעמוקעגקירוצ זיא רעבָא סנעג בקעי ןעוו

 : העידי יד ךרוד לענש זיא ,ןדיי עקידנעייגייברַאפ טימ ןדער ךיז קידנלעטשּפָא טינ

 ..ָאטעג ןרעביא סערַאמכ ןעגנעה'ס -- ...טינ גיוט'ס ...טכשוחרַאפ זיא סנעג --

 הליגמ רעד וצ 1042 םירופ

 ןדיי יד ןרירטנעצנָאק סָאד זַא ,רעכיז טסואוועג םלוע רעד ןיוש טָאה םירוּפ ברע

 ,טרידיצעד ןיוש זיא ,ָאטעג ןיא ןעגנערב וצ ייז ידכב ,ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ

 ,ןליפעגרָאפ ערעווש יד ןגָאירַאפ ןוא ,ןטסיירט טלָאװעג ןרעדנַא םעד טָאה רענייא

 עקימורַא יד ןופ עיצַאדיוװקיל יד : ןצרַאה ןיא טסואוועג ףיט טָאה רענייא רעדעי רעבָא

 רעד זיא סָאד--ָאטעג רענליוו ןיא ןדיי עקימורַא יד ןופ עיצַארטנעצנָאק יד --- סָאטעג

 .ָאטעג רענליוו ןופ עיצַאדיוװקיל רעד וצ טירט רעטשרע

 ,הליגמ רעד וצ יי םינומה טמָארטשעג ןבָאה טנוװָא ןיא

 : טדערעג ךיז ןשיווצ ןבָאה ןדיי

 הלּפמ רעד ןוא סנ ןקילאמא ןגעוו ןרעה רימָאל --- .הליגמ יד ןרעה ןייג רימָאל ---

 ןעמוקנָא טכירעגמוא ןעק זנוא רַאפ וליפַא ךיוא ? ריא טניימ סָאװ --- ! ןמה ןקילָאמַא ןופ

 .העושי יד

 רעטצניפ-קָאטש ןעוועג זיא'ס .טלופרעביא ןעוועג זיא סַאג רעװעקטַאי ףיוא לוש יד

 ,עטסערּפעגפיונוצ .לטכיל ןיילק ַא טקנַאצעג טָאה המיב רעד ייב רָאנ .שרדמה-תיב ןיא

 ןופ םיטש יד ןעגנולקענּפָא טָאה ןשינעטייוו עטייוו ןֹופ יו ןוא ,ןדיי ןענַאטשעג ןענעז

 : האירק-לעב

 -- הזה ןמזב םהה םימיב ונתובאל סיסינ השעש --

 ןוא ,רעטרעוו עטצעל יד םלוע רעד טּפַאכעגפיוא טָאה גנונעפָאה ןוא הנווכ טימ

 :'רָאכ ןיא טרעפטנעעגּפָא ןבָאה תולוק ,רעטרעדנוה

 -- ! הזה ןמזמב --

 עקידנרעטיצ יד ןוא ,ןדיי הדע עטסערּפעגפיונוצ יד זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס ןוא

 ןייא עלַא ןגָאז שרדמ-תיב ןטלַא ןופ םידומע יד ןוא לטכיל ןקידנעקנַאצ םייב סנטָאש

 -- !!! הזה ןמזב -- ! הזה ןמזב -- הליפת

 ןוא רעטרעוװ עטלַא ןיא טלַאהניא ןטײנַאב ַא טריּפשרעד םעצולּפ טָאה הדע יד

 ,הלודגה תסנכ ישנא עיינ ןופ ןרָאװעג טגָאזעג טציא טשרע ןטלָאװ ייז יו ,םיקוסּפ עטלַא
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 -תיב ןיא ןעגנילק ןבױהעגנָא ןבָאה ,לָאמ רעקילדנעצ ןיוש עטרעהעג ,ןצַאז ןוא
 :םיטש רעשידרערעטנוא רעמייהעג ַא ןופ ףור ַא סעּפע יו שרדמ

 הנידמו םע ליח לכ תא ,דבאלו גורהל ,דימשהל ,םשפנ לע דומעלו להקהל --

 ןענעגרהסיוא ,ןטכינרַאפ ףבעל ןֹרַאפ ןפמעק ןוא !ךיז ןעלמַאז -- !םתוא םירצה

 ,ייז ןקירדרעטנוא סָאװ ,תונידמ ןוא רעקלעפ ןופ ןטפערק יד ןקיליטרַאפ ןוא

 -עג ךיז ןבָאה'ס ןוא -- םתער יׂשקבמבדי זולשל -- םהירעב םידוהיה ולהקנ ---

 ,סטכעלש ייז ןעוט סָאװ ,יד טימ ןפמעק וצ טעטש ערעייז ןיא ןדיי יד טלמַאז

 יבױא לּכל לומג םלשמהו ונתמקנ תא סקונהו ,נניד תא ןדהו ,ונביר תא ברה --

 רַאפ טמענ רע ןוא טּפשמ רעזנוא טּפשמ רע ןוא גירק רעזנוא טגירק רע -- ונשפנ

 -- ...םיאנוש ערעזנוא גנולָאצַאב טיל ןוא המקנ זנוא

 -סיוא רעמ סָאװ ןעז ,טומ ןיא ןלַאפ טינ : עדער ַא טלַאה גרעבדלָאג רערעל רעד

 ןטימ טגניז רע --- .הלּפמ סנמה וצ ,ןכָאװ יד ,םישדח יד ןענעז טלייצעג .ןרעיודוצ

 :םלוע רעד ךָאנ טגניז הנווכ טימ .קוסּפ ךָאנ קוסּפ ,בקעי תנשוש :םלוע

 -- -= --= .רודו רוז לכב םתוקתו -- חצנל התיה םהעושת --

 ,(תורוד עלַא ןיא זיא גנונעפָאה רעייז --- קיביײא ףיוא זיא גנוטער רעייז)

 :שרדמה-תיב ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא םיטש ַא ךיז טרעהרעד םיצולּפ

 ! הוקתה ןעגניז רימָאל ! טומ ןיא ןלַאפ טינ רימָאל ! ןדיי --

 ןטייווצ ַא ןוא לָאמ ןייא ןוא .זרעפ ךָאנ זרעפ ,הוקתה טגניז םלוע רעצנַאג רעד

 ,ןייגסיוא ןרַאפ המשנ ַא ןופ הליפת ַא יו --- לָאמ ןטירד ַא ןוא לָאמ

 ּצ
 .עהור :עגַאל רעד וצ

 -ָאמעג, ערעזנוא ןיא ןטערטוצסיורַא ןעמוקעגסיוא לָאמ ןייא טינ ןיוש זיא זנוא
 טנורג ןיא םלוע-ָאטעג רעזנוא םיצולּפ ןּפַאכרַאפ סָאװ ,ןעגנומיטש-קינַאּפ ןגעק "תועידי
 -סיוא עטציּפשעגרעביא בילוצ רעדָא ,רעלּפַאלּפ עכעלטרָאװטנַארַאפמוא בילוצ ליוטנטסרעמ
 ,לָאמ ךעלטיא .ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןופ ןעגנונעדרַארַאפ ענענַאטשרַאפ שלַאפ ןופ ןעגנושטייט

 ,ןזיװַאב ןבעל סָאד טָאה ור וצ ןפורעג ןבָאה ָאטעג רעזנוא ןופ ןענָאזרעּפ עדנריפנָא יד ןעוו
 -ור ןעוועג זיא געוו רעטסעב רעד זַא ,קינַאּפ רַאפ טרָא םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא סע זַא
 .ןוורענ ענעגייא יד ןעניוש ןוא טעברַא עכעלגעטגָאט יד ןצעזוצרָאפ קיא

 ַא ןיא ןלַאפעגנוירַא םלוע-ָאטעג רעזנוא זיא ךָאװ רעטצעל רעד ןופ ךשמ ןיא רעבָא
 יד ןופ ןסיוו ןקיגונעג טשינ בילוצ רעדיוו ןוא טנורג ןָא רעדיוװ ,גנומיטש רעזעוורענ
 -נַאה סע .ןענַאגרָא-טכַאמ וד ןופ ןטקַא עסיוועג ןפורעגסיורַא ןבָאה עכלעוו ,תוביס עתמא
 ויא סָאװ ,ןענַאגרָא-טכַאמ עשטיוד .יד ןופ גנונעדרָארַאפ ַא טיול :סָאװ ןגעוו טָא ךיז טלד
 ַא ןיא ןעניווו טשינ ןדיי ןרָאפ קירוצ טייצ רעסיוועג ַא טימ ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא ךָאנ
 רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא .ץענערג רעשיסורסייוו רעד סיואגנעל רעטעמָאליק 90 ןופ ענָאז
 -עג ענוולק ריפ יד ןופ ןדיי יד ןריפוצסיורַא ןביוהעגנָא ןעמ טָאה גנונעדרָארַאפ רעקיזָאד
 ןוא קַאשיליובימ ,ענעמשָא ,ןַאוצנעװס ןופ :ונייהד ,דנַאל-ענליוו ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,סָאט
 ענעדיישרַאפ ןיא לייט ַא ןוא ָאטעג רענליוו ןיא טריפעגרעבירַא טרעוו ייז ןופ לייט ַא .לאס
 רָאפ טמוק ןדיי עקיזָאד יד ןופ ןריפרעבירַא סָאד וַא ,ןקרעמַאב זומ ןעמ .ןרעגַאל-סטעברַא
 .ָאמעג רעזנוא ןופ ויצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ טכיופיוא רעד רעטנוא ןוא ףליה רעד טימ
 וצ רעמ סָאװ ןוא ןריזינַאגרָא וצ רעמ סָאװ ןרָאפרעבירַא סָאד ידכ ,ןָאטעג ץלַא טרעוו סע
 .ןרעטכיילרַאפ

 טָארד םיא ןוא ,ןטיבצג טינרָאג טולָאסבַא ךיז טָאה ָאטשנ רעונוא ןופ ענַאל רעד ןיא
 : ןטינרָאג

 ךרוד ןוורענ ענעגייא יד ןברַאדרַאפ וצ טינ הצע יד ןבעג רָאנ רימ ןענעק רעבירעד 2
 : ןרוחרעביא לָאמַאכָאנ רָאנ ןענעק רימ .סעיצַאניבמָאק עטעדנירגַאבמוא בי

 !הביבס ןייז ןקיאורַאב ןוא קיאור ןייז .טעברַא ןייז ןָאט רערעדעי לָאז
 ,ג"שת 'ב רדא ד"י םירופ 81 .נ ?תועידי-ָאטעג , ןופ לקיטרַאטייל)
 .(91.8.1948 ָאטעג רענליוו
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 ראנאּפ - ענוואק עיצקא .3
 ענליוו ןייק ןעמוקעג ןענעו ךעלטעטש ירד ןופ ןדיי יד

 ןסיוועג ַא ןיא ןרָאפוצנײרַא ןביױהעגנָא ןבָאה ,ןעייר עגנַאל ןיא ,ןרופ ךָאנ ןרופ

 -- קַאּפ ןדעי ףיוא ,קעּפ טימ עטלופעגרעביא ,ןרופ .ענליװ-ָאטעג ןיא סגָאטרַאפ

 ןופ ןרופ .לטעטש ןופ ןוא רעבַאהניא ןייז ןופ ןעמָאנ ןטימ ןטפירשפיוא עסיורג

 .קָאשילַאכימ ,ריווס ,ענעמׂשָא

 -רעד ןבָאה ייז .תולגע-ילעב עכעלטסירק ןופ ןרָאװעג טריפעג ןענעז ןרופ יד

 רוב : :טלייצ

 ןייק עּפורג ןייא :טליטעצ ייז טָאה'מ .ןעמוקנָא רעטעּפש ןלעװ ןדיי יד-=-

 .ענווָאק ןייק ןרָאפ טעװ ענייא ןוא ןרעגַאל-סטעברַא ןיא .ענייא .,ענליוו

 "ןיורב ,עקיטפערק .ךעלטעטש יד ןופ ןדיי יד ןעמוקעגנָא ןענעז רעטעּפש

 ָאטעג וצ ָאטעג ןופ טרעדנַאװעגכרוד ןיוש ןבָאה ייז ןופ ךס ַא .ןוז ןופ עטנערבעגּפָא

 רעד ,לָאמ ןטשרע םוצ ,טציא טשרע ןבָאה ערעדנַא ןוא ,לָאמ ןביז זיב סקעז ןופ :

 -רעקצינדור ףיוא טלמַאזעגפיינוצ ייז טָאה ןעמ ןבעל-ָאטעג ןופ םעט םעד טריּפש

 ףיוא ןעמ טָאה טרָאד .קנַאבסקלָאפ רעקילָאמַא רעד ןופ ןינב ןסיורג ןיא ,7 סַאג

 עצרוק ַא ןזעװעגּפָא טרָאד ןענעז ןדיי יד .סערַאנ ןשזַאטע עכעלטע טיובעגפיוא ךיג

 ןטנַאקַאב ַא וצ ,בורק ַא וצ ןבילקעגניירַא ךיז טָאה רענייא רעדעי ןענַאװ זיב ,טייצ

 ףיֹוא ןרָאװעג טלמַאזעגפיונוצ ןענעז ךעלטעטש יד ןופ סטייל עכַאװש ןוא עטלַא יד

 ךרוד ןטיהעג ןוא טרילָאזיא ןעוועג ייז ןענעז טרָאד .ןינב ַא ןיא 1 סַאג"עקסלעוװַאש

 ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד

 -נעמָאק-ָאטעג ןופ גַארטפיוא ןַא ןעמוקַאב ןבָאה ךיא ןוא ןײטשּפע רַאזַאל ר"ד

 ןוא עכַאװש ןוא םינקז יד ןופ גנוכוזרעטנוא ןַא ןריפוצכרוד סנעג בקעי טנַאד

 וצ ,ליפעגרָאפ סָאד קידנבָאה .קיאעפסטעברַא זיא ייז ןופ רע ,ןלעטשוצטסעפ

 ,עקיאעפמוא ןוא עקיאעפסטעברַא ףיוא "עיצַאקיפילַאװק, ַאזַא ןריפ ןעק סע סָאװ

 ְ ןסנעג בקעי ןדלָאמעג ךיא בָאה

 ןעק ךיא ,רעדניק ףיוא רָאנ ,ענעסקַאװרעד ףיוא טינ ךיז ייטשרַאפ ךיא --

 .ןריפכרוד טינ עיצַאקיפילַאװק יד רעבירעד

 ןסנעג בקעי טרעפטנעעג טָאה ןײטשּפע רַאזַאל ר"ד

 -סטייהטנוזעג ַא ןלעטשטסעפ טינ ןעק ןוא רָאטקָאד-רַאטינַאס ַא ןיב ךיא --

 2 : ,זָאנגַאיד

 עטריזילַארַאּפ טימ ,רעקירָאי:קיסיירד ַא ,רוחב ַא ןעוועג זיא עכַאװש יד ןשיוװצ

 .טזיילעג טוג טָאה רע .ןסָאריּפַאּפ ןפיוקרַאפ ןוא עלעגעוו ַא ןיא ןציז רע טגעלפ ;סיפ

 יד ןופ ןדיי ענערָאפעגנײרַא יד ןשיװצ .טַאהעג תונמחר םיא ףיוא ןבָאה עלַא

 ןגעלפ סרעייגייבראפ יד .ךעלדיימ ןוא םירוחב עגנוי ךס ַא ןעוועג ןענעז ךעלטעטש

 :תחנ טימ ייז ףיוא ןגָאו
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 .ּפעבמעד יו טנוזעג --

 -תופתוש ןיא ןעמַאזוצ טניואוועג טָאה ןוא טעברַא ןגירקעג ךיג טָאה טנגוי יד

 ןבָאה טכַאנייב .ןעגנַאזעג ערעייז ןופ ןסַאג יד ןשיור ןגעלפ טנװָא ןיא .תוריד עקיד

 ןגעלפ ןדיי .ַארױה ַא ןעמַאזוצ סצנַאטעג ןוא ןפיוה יד ףיוא טּפַאכעגסױרַא ךיז ייז

 :האנה טימ ןגָאז

 לסיב ַא ןבילבעג ךָאנ זיא'ס יבַא --- !סיפ ערעייז רעטנוא ךיז טלסיירט דדע יד --

 ףרָאי ערעסעב ןבעלרעד ןלעװ ייז ,ןצנַאט ייז ןלָאז !ןטַאי

 .."ענװַאק, ןייק ןרָאפ וצ ךיז טיירג ןעמ

 םיבורק ןבָאה סָאװ ,ענליװ-ָאטעג ןופ ןדיי יד עלַא :ןרָאװעג טנַאקַאב זיא םעצולּפ

 -סנַארט ןטימ ןעמַאזוצ ענווָאק ןייק ןרָאפוצטימ ןביירשרַאפ ךיז ןענעק ,ענווָאק ןיא

 סנעג בקעי ךיוא זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאב ךיוא זיא'ס .ךעלטעטש יד ןופ ןדיי טרָאּפ

 רע זַא ןריּפַאּפ טכַאמ סנעג בקעי זַא ,טלייצרעד טָאה'מ .ןעמַאזוצ ייז טימ טרָאפ

 ,טרָאּפסנַארט ןצנַאג ןטימ ענווָאק ןייק ןעמוק וצ שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב ןיוש טָאה

 .ָאטעג רענוװָאק ןיא ייז רַאפ רעצעלּפ טנזיוט ףניפ טיירג ןעמ זַא

 -יואוו יד ,רעטכייל ןבעל סָאד ןעוועג ָאטעג רענוװָאק ןיא זיא ,תועידי יד טול

 .ערענעלק תוטיחש יד ,ערעסעב ַא גנואיצַאב יד ,רעסעב ןסע סָאד ,רעסערג ןעגנונ

 ךיז טָאה ,רקיע רעד .ענווָאק ןייק ךיז ןביירשרַאפ וצ הלהב ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 ןיא םיבורק ןייק :ךעלטעטש יד ןופ ןעמוקעגנָא ןיא סָאװ ,טנגוי יד ןבירשרַאפ

 רעטייוו זיא סע לייוו ,ענווָאק ןיא רעסעב ןיוש זיא ,טַאהעג טשינ ייז ןבָאה ענליוו

 ...רַאנָאּפ ןופ

 עקינייא ,ןטסיצילָאּפ בַאטש ַא ןרָאפטימ טפרַאדעג טָאה ןסנעג בקעי טימ

 -ַאב רעד ןופ רעטייל רעד ,ָאדיּפַארט ךיוא .סרעטסעווש-ןעקנַארק ןוא םיריוטקָאד

 טָאה ,רענוװָאק ַא זיא רע .ןרָאפטימ םיא טימ טפרַאדעג טָאה ,גנולײטּפָא-סגנוזייּפש

 .ענווָאק ןעז וצ סנַאש ַא ןבָאה טלָאװעג רע

 ןרָאפּפָא ןופ גָאט ןיא ,ףלעװצ רעגייז ַא ,בוטש ןיא ןָאדיּפַארט וצ םוק ךיא

 רעביא םיא ביג ךיא .רעביפ-עזייר ןיא זיא ןוא ןכַאז ענייז טקַאּפ רע .ענוװָאק ןייק

 וצ וצ רימ טגָאז ָאדיּפַארט .ענוװָאק ןיא לעקניפרָאג ָאעל טַאקָאװדַא םוצ ווירב ַא

 תונחמ ןגיוצעג ןבָאה'ס יװ ,ןעזעג ךיא בָאה ,קידנעייגקירוצ .הבושת ַא ןעגנערב

 יז :ערעטנומ ןוא עכעליירפ ,ָאטעג ןופ רעיוט םוצ קעּפ טימ טנגוי רעצניוװָארּפ

 זיא ,רעכלעוו ,רעױט-ָאטעג םייב ןעוועג זיא טקנוּפ-למַאז רעייז !ענווָאק ןייק ןרָאפ

 ןרילַאּפש טימ ןבָאה ןטסיצילָאּפ-ָאטעג עשידיי יד .ס"ס עשטייד ןופ טכַאװַאב ןעוועג

 .םלוע ןקירעביא ןצנַאג ןופ "ענווָאק ןייק סרערָאפּפָא יד טלײטעגּפָא

 עיטרַאּפ יד זיא ךָאד ?קיליוויירפ טרָאפ םלוע רעד זַא ,גנוכַאװַאב ַאזַא סָאװ ךָאנ

 ,טנװָא ןיא .גנַאזעג טימ ןוא גנומיטש רערעטנומ ןיא ָאטעג ןופ ןרָאפעגּפָא *ענווָאק,

 רֶע ,רערעל ַא ,רבח ַא ןָא ךיא ףערט ,44 סַאג-ענלַאװַאז ,עדרַאסנַאמ רעד ףיוא

 :טגרָאזרַאפ זיא

 סרעכעלב יד ןטַאטשרַאװ-ָאטעג יד ןופ ןפורעגסױרַא טָאה ןעמ ,טסלװ וד --

 טעװ ןעמ .ןענָאגַאװ יד ןופ ןריט ןוא סרעטצנעפ יד ןטָארד טימ ןגײלַאב ייז ןוא

 ךיא ...גנונעדרָא ןיא טינ ָאד זיא סעּפע ,ןענָאגַאװ עטריבמָאלּפרַאפ ןיא ןריפ ןדיי יד

 ,ליפעגרָאפ ןטכעלש ַא בָאה
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 -ןושַארטס ףיוא דניק קנַארק ַא וצ ןפורעגסױרַא ךימ ןעמ טָאה טכַאנ ןטימ ןיא --

 ,טײהנײא-ָאּפַאטסעג רעד ןיא רעטעברַא רעשיזיפ סלַא טעבּרַא סָאװ ,עטַאט ןייז .2 סַאג

 / :טלייצרעד

 סרעסיש עשיווטיל יד .גנוגעווַאב עסיורג ַא ןעוועג טנייה זיא ָאּפַאטסעג ןיא ---

 טָאה ןעמ .ןעוועג טינ רוכיש יוזַא טייצ ַא ןיוש ןענעז ייז ,טרוכישעג ,ןעקנורטעג ןבָאה

 ןסובָאטױא ףיוא ךעלסעפ טריפעג ךיוא

 ךיא .עטרעהעג סָאד לייצרעד ךיא ןוא עדרַאסנַאמ ןיימ ףיוא קירוצ םוק ךיא

 ַא סָאד זיא ,ןרוכיש רענלעז עשיווטיל יד ןעוו .ורמוא ןַא טימ טקעטשעגנָא רעוו

 טסיג ןעמ סָאװ ,רָאלכ טימ ךעלסעפ ןייז ןענעק ,ךעלסעפ .עיצקַא ןַא ףיוא ןמיס

 .עיצקַא ןַא ךָאנ רעבירג-םיתמ יד ןיא ןײרַא

 -- ?ָאד ךיז טיירג סָאװ

 1943 לירּפַא רעטיפ

 .גנולײטּפָא-סטייהטנוזעג רעד ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא .סגָאטרַאפ ןעוועג זיא סע

 וצ ליומ ןופ ךיז טלייצרעד ןעמ .עטהרוחש-הרמרַאפ ןענעז ייז ,ךיז ןעקשוש עלַא

 : :ליומ

 יד טימ ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ ןענַאב יד ןעמוקעגנָא ןענעז סע ןעוו --

 ןצנַאג םעד ןעמ טָאה ,עּפורג רענליוו רעד טימ טקינייארַאפ ייז טָאה ןעמ ןוא ןדיי

 בקעי ..ענוװָאק ןייק טינ ,עיניל-ןַאב רעדנַא ןַא ףיוא טלעטשעגקעװַא טרָאּפסנַארט

 -סױרַא "תוכרב; עשיסור טימ ןוא רעטגערעגפיוא ןַא ןעמוקעג טכַאניב זיא סנעג

 ?ןייז ָאד ןעק סָאװ .סענָאגַאװ יד ןופ סרעטסעוװש-ןעקנַארק ,םיריוטקָאד יד ןבירטעג

 יש

 :העידי ַא ןעמוקעגנָא זיא רעטעּפש ןוא

 !טריטסערַא זיִא סנעג --

 העידי ַא ָאטעג ןרעביא ןסָאגעצ ךיז עניװַאל ַא יו טָאה רעטעּפש לסיבַא ןוא

 טָאה ָאטעג רעד ןוא ,ןסַאג יד ףיוא עלַא טּפוטשעגסױרַא ןטונימ רעגנילדנעצ ןיא ןוא

 : שואי ןיא ןוא ןרעטיצ ןיא ,גנוריוורענעד ןיא ,קינַאּפ ןיא טכָאקעג

 ַא רָאפ טמוק'ס ..רַאנָאּפ ןיק טכַארבעג ןעמ טָאה ןדי טנױט ףניפ עלַא --

 .עיצוקעזקע עכעלרעדרעמ

 -ָאטעג יד ,טסואוועג טינ רענייק טָאה -- העידי יד טכַארבעג טָאה'ס רעװ

 ןטַאירַאסימָאק-ײצילָאּפיָאטעג יד ןופ סרעריפנָא יד .ךיילב-טיוט ןעוועג זיא ייצילָאּפ

 ףגיוא ענעשָאלעגסױא טימ רעױט-ָאטעג םייב ןענַאטשעג ןענעז

 ןוא ,ןקילב עטזָאלגּפָארַא טימ ,רעדימ ַא ,סנעג בקעי ןעמוקעג זיא רעטעּפש ןוא

 עלַא .ןזיוַאב טינ ךיז ןוא טדערעג טינ םענייק טימ ןוא רעמיצ ןיא ךיז וצ קעװַא

 ...רַאנָאּפ טימ טקידנעעג ךיז טָאה ענווָאק-העיסנ יד .טסואוועג ןיוש ןבָאה

 .ענליוו ןופ רַאסימָאק-סטיבעג רעד ,ףלואוו ר"ד טָאה עיצקַא רעד טימ טריפעגנָא

4 

 ַא .סעיצקַא רעדיו ןעיײג'ס .ָאטעג םעד טשרעהַאב טָאה טעמוא רעפיט ַא

 :טהנעטעג טָאה ןרעדנַא םוצ רענייא ןוא ,טגָאנעג ןעמעלַא טָאה קיטייוו
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 טזָאלעג ןײלַא ךיז ןבָאה ,ןבמעד יד יװ םירוביג עכלעזַא ,םירוחב עכלעזַא --

 ,טנרָאװעג טינ ןוא עיצַארטסיגער יד ןעזעג ןבָאה עלַא רימ ןוא .רַאנָאּפ ןַייק ןרַאנרַאפ

 טציא זיב .ײרערַאנ עכעלרעדיוש ַא רָאפ טמוק ָאד זַא ,טליפעגסיוארָאפ טינ ןוא

 טציא ןוא .סענילַאמ יד ןיא טּפַאכעג רעדָא ,ענעגנואווצעג ןעגנַאגעג רימ ןענעז

 עשידיי רעזנוא זיא ואוו ..!טיוט םוצ קיליוויירפ שממ ,טנזיוט ףניפ קעװַא ןשנעז

 ..?המכח רעזנוא ,טפַאשגולק

 -סדנַאטשרעדיװ ןדעי ןופ טייו ןעוועג ןַאד זיב ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ ןוא

 :ךיז ןשיװצ ןדער וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ,קנַאדעג

 ןביולג טינ תועיסנ םוש ןייק ןיא ,ןריפרַאפ ןזָאל טינ ךיז רימ ןלעװ רעמ ---

 ,דלַאװ ןיא ןײגסױרַא רעדָא ,ןברַאטש .ָאד .ןייג טינ ןטרָאּפסנַארט ףיוא

 ךס ַא ןוא ,גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ רעד וצ ןענַאטשעגוצ ןַאד ןענעז ךס ַא

 ןופ ןיגוצסױרַא יו ,ןגעוו ןכוז זייװנּפורג ןביוהעגנָא טנעה ענעגייא ףיוא ןבָאה

 =+ .רענַאזיטרַאּפ יד וצ דלַאו ןיא ָאטעג

 רַאנָאפ ןופ תודע

 יד ןפורעג ןוא ָאטעג ןיא ןעמוקעג סייוו זיא ירפ רעד ןיִא לירּפַא ןט6 םעד

 ןעצ קעװַא ןענעז סע .רַאנָאּפ ןופ םיתמ יד ןייז וצ רבקמ ידכב ,יײצילָאּפדָאטעג
 ףיוא טרַאװעג טײקטנַאּפשעג רעפיט ןיא טָאה ָאטעג רעד .ןטסיצילָאּפ-ָאטעג עשידיי
 .םוקקירוצ רעייז

 ןלעװ ייז רעדָא ?רַאנָאּפ ןופ קידעבעל ןעמוקקירוצ :טסיצילָאּפ יד ןלעװ --

 רענייא טגערפעג טָאה --- ?ןסייוו ןופ ןרעוו ןסָאשרעד ןוא םיתמ יד ןייז רבקמ רָאנ
 .ןרעדנַא םעד

 ףיוא ןבָארגַאב ייז ןיא טביילב ,ןרעוװ ןסָאשרעד ןלעװ ןטסיצילָאּפ יד ביוא --

 ןוא רַאנָאּפ ןופ ןזָאלסױרַא ייז טעו ןעמ רעבָא ביוא ,רַאנָאּפ ןופ דוס רעד קיבײא

 ,טיוט םוצ טּפשמרַאפ זיא ָאטעג רעצנַאג רעד זַא ,סע טסייה ,ָאטעג ןיא ןקישקירוצ

 .שינעמייהעג ַא רַאנָאֿפ ןופ ןכַאמ וצ קירעביא רַאפ ןיוש טלַאה טכַאמ עשטייד יד ןוא

 רע לָאז :לייטרוא ןייז רעביא רעירפ ךיוא ןעמ טזעל ,טױט םוצ ןטּפשמרַאפ ַא רַאפ
 .ףסיוו

 עטזָאלעגּפָארַא טימ טרעקעגקירוצ ךיז ןטסיצילָאּפיָאטעג יד ןבָאה ,טכַאנייב

 טכַאנ עצנַאג ַא יז ןבָאה ,רעטעּפש ןוא .גנומיטש רעדליוו ַא ןיא ןוא דימ-טיוט ,ּפעק
 .תורכש רענעגושמ זיב ,ןפנָארב ןעקנורטעג

 ָאטעג ןופ רעטעברַא עשיזיפ עשידיי ןפורעג ָאּפַאטסעג יד טָאה ,ןגרָאמ ףיוא

 ןכַאמ וצ טרָאד רַאנָאּפ ןייק ןייג וצ ידכב ,סרעלטרָאּפסנַארט ןוא תוכאלמ-ילעב

 ןיא טנעקרעד טינ שממ ייז ןעמ טָאה ,טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ייז ןעוו .גנונעדרָא

 -רחאל ַא טנערבעג טָאה ןגיוא יד ןיא ןֹוא טיײקצרַאװש ַא ןגעלעג זיא רעמינּפ ערעייז
 טימ ןעמוקעג רָאנ ,טרוכישעג טינ ,ןעקנורטעג טינ ןבָאה ייז .רעייפ רעקידשואי

 .ןעזעג ןבָאה ייז סָאװ ,עקיבוטש יד טלייצרעד ןוא רעזייה יד ןיא ןייצ עטצירקרַאפ

 יד ןוא תמא םעד טסואוורעד ָאטעג רעד ךיז טָאה ,לומ וצ ליומ ןופ ,ױזַא ןוא

 יד טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה סע ןעװ ,טנװָא םענעי ןיא .רַאנָאּפ ןופ טייקידארומ
 ףיוא ,קַאש ,דניק קנַארק ַא וצ ןפוועגסױרַא ןרָאװעג טַארוקַא ךיא ןיב ,רעטעברַא

 :טלייצרעד טרָאד טָאה עטַאט ןייז ;סַאג-ןושַארטס
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 ןכַאמ ןפורעג טָאה ןעמ עכלעוװ ,עּפורג רעד ןיא ןלַאפעגנײרַא ןיב ךיא --

 עשידיי יד טעברַאעג טרָאד ןבָאה ,זנוא רַאפ גָאט ןצנַאג ַא .רַאנָאּפ ןיא גנונעדרָא

 חטש ןטייוו ַא ףיוא .ןקידנערַאפ טעברַא יד טנעקעג טינ ןבָאה ייז רעבָא ,ןטסיצילָאּפ

 -טנַא םייב ענעסָאשעגכרוד ,םיתמ ןגעלעג ןענעז ,ועטעמָאליק ַא רעביא ,רַאנָאּפ ןופ

 ןבָאה סָאװ ,ןסלער"ןַאב עמַאס יד ייב ןגעלעג ןענעז ערעדנַא .רַאנָאּפ ןופ ןפיול

 ןרעביא ןוא ,טָארד טימ טמױצעגמורַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ץַאלּפ ַא וצ טריפעג
 :טפירשפיוא ןַא רעיוט

 "ףטָאברעפ גנערטש עריציפָא עשטיוד ריפ ךוַא טירטנייא,

 א ,סעּפוק ןיא ןגעלעג ןענעז ערעדנַא .םיתמ טימ טקעדַאב ןעוועג זיא ץַאלּפ רעד

 סָאד .טלעג-ריּפַאּפ ןסירעצ ןבירטעג דלעפ ןפיוא טָאה טניוו רעד .רָאלכ טימ ןסָאגַאב

 יד וצ ןעמוקנָא טינ לָאז סע ידכב ,טיוט ןרַאפ טלעג רעייז ןסירעג ןשטנעמ ןבָאה

 .ןעייר ןיא טגײלעגנעמַאזוצ ןוא ןגָארטעג םיתמ ענעפרָאװעצ יד ןבָאה רימ .ןשטייד

 ןיא ןוא ,קָאשילַאכימ לטעטש ןופ רעדורב ןייז טנעקרעד טָאה זנוא ןופ רענייא

 יד ןָאטעג שוק ַא רע טָאה ,עיפַארגָאטָאפ ַא ןענופעג רע טָאה ענעשעק ַא רענייז

 טימ טריגיריד טָאה רעכלעוו ,סייוו ןעוו .ךיז טימ ןעמונעגטימ ןוא עיפַארגָאטָאפ

 -קעװַא זנוא ןופ רענייא ךיז טָאה ,טרעטייורעד זנוא ןופ ךיז טָאה ,טעברַא רעד

 םירבק יד ןיא ןגיל סָאװ ,עטיוט יד ךָאנ שידק ַא ,"שידק, טגָאזעג ןוא טלעטשעג

 .רעבירג ענעפָא יד ךָאנ ןטרַאװ סע ןעמעוו ףיוא ,ןעמעלַא זנוא ףיוא ןוא ,רַאנָאּפ ןופ

 ."ןמא, :טגָאזעג עלַא ןבָאה רימ ןוא

 ? םיתמ יד ןופ ןכַאז יד ןעמענ טינ רעדָא ןעמענ

 ,גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד ןלױפַאב טכַאמ עשטייד יד טָאה ,םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 ערעסעב יד .םיתמ יד ןופ ןכַאז יד ןעמעננעמַאזוצ רַאנָאּפ ןייק ןרופ ןקישסױרַא לָאז יז

 קנַאשעג ַא -- טזָאלעג ערעגרע יד ןוא ,ָאּפַאטסעג ןופ ןרָאװעג ןבילקעגּפָא ןענעז ןכַאז

 :למרומעג ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .ָאטעג םעד רַאפ

 ,ןֿכַאז יד ןעמענ טינ --

 ןגָאצּפָא ךיז ארומ טַאהעג טָאה גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג יד זַא ,סיוא רעבָא טזייוו

 / .טקישעגסױרַא ךָאד ןרופ יד טָאה ןעמ ןוא -- קנַאשעגדָאּפַאטסעג םעד ןופ

 | קידהיול ,ליטש .ָאטעג ןופ ןסַאג יד ןגעלעג ןענעז טייקליטש רעטיוט ַא ןיא

 ;םיתמ יד ןופ ןכַאז טימ ענעדָאלַאב ןרופ יד רעױט-ָאטעג ןכרוד ןרָאפעגנײרַא ןענעז

 ,סעליישטַאפ ,םיתילט ,טיורב ךעלבעל ,סעקיניַאשט ,ןענַאפ ,םידגב ;ןעלטנַאמ ,קעּפ

 רעקשילַאכימ יד ןופ קעּפ ךס ַא .ךעלעטיה עשרעדניק עקניניילק ,ןלַאש עשיקרעט

 -סױרַא ייז ןופ ןבָאה סע ןוא טקַאּפעגרעדנַאנופ טינ ןעוועג ןענעז ןדיי רעריווס ןוא

 ַא טימ ןוא ןענַאטשעג ןענעז ןדיי .סרעבַאהניא ערעיײז ןופ ןעמענ יד ןעירשעג

 רעסיורג ַא ןגעלג זיא ןרופ יד ןופ םענייא ףיוא .ןעמעֶע יד טנעיילעג למרומעג

 רערעדנַא ןא ףיוא .לָאס ןופ שטיוורוג :תויתוא עשידיי ----םיא ףיוא ;קַאּפ רעסייוו

 ןוא ןדיי ןענַאטשעג ןענעז .עכודָאלָאס ןעמָאנ ןטימ קעּפ ןעירשעגסױרַא ןֿבָאה רופ

 ןעמוקעגמוא זיא סע רעוו ,טסואוועג ןוא ,קעּפ יד ןופ ןעמענ-עילימַאפ יד טנעיילעג

 ,רַאנָאּפ ןיא

 ןוא ןעיורפ רקיעב ,ןשטנעמ עייר עצנַאג ַא טמיטשַאב טָאה טַאר-ןדיי רעד

 ַא ,דיילק ַא וצ דיילק ַא :םיתמ יד ןופ ןכַאז יד ןריגערגעס ןלָאז ייז ,טייל ערעטלע
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 -ןדיי םייב גנוגרָאזרַאפ עלַאיצָאס יד .ךעלייל ַא וצ ךעלייל ַא ,לטנַאמ ַא וצ לטנַאמ

 .ָאטעג ןיא עכעלגעמרַאפמוא יד ןשיווצ ןכַאז יד ןלייטרַאפ וצ ןביוהעגנָא טָאה טַאר

 םידגב ךיז ףיוא ןָא ןעמ טוט יװ ןעמענ טלָאװעג טינ סע םלוע רעד טָאה הליחתכל

 ןוא ,קנַאדעג םוצ טניואוועגוצ ןיוש ךיז ןעמ טָאה רעטעּפש ןוא ?עטעדרָאמרעד ןופ

 ןעמוקַאב וצ ידכב ,עייר רעד ןיא ןביירשרַאּפ וצ ךיז ןביוהעגנָא ןיוש ןבָאה ןשטנעמ

 ןגָאז ןגעלפ ,םידגב יד ןעמענ וצ טרידיצעד ךיז ןבָאה סָאװ ,יד .םיתמ יד ןופ ןכַאז

 ןעייג סע .ןעמענוצ רעטעּפש ןשטייד יד סע ןלעוו ,ןעמענ טינ ןלעװ רימ ביֹוא --
 ןפיוקרַאפ םוצ ךיוא יו ,געט עטלַאק יד ןיא ןעמוק ץונוצ ןעק דגב ַא ,ןטייצ ערעווש

 -יילברעביא רעייז ןופ סעּפע ןעוו ,ןדירפוצ ןייז ןלעו םיתמ יד .ןטייצרעגנוה ןיא

 .ָאטעג ןופ טזיצ יד ןּפוטשכרוד ןדיי ןפלעה טעװ שינעב

 .ןכַאז יד ןעמונעג טָאה ןעמ ןוא

 רַאנָאּפ ןופ טעװעטַארעג

 ָאטעג ןיא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה --- "ענווָאק, עיצקַא רעד ךָאנ געט רָאּפ ַא ןיא

 | :גנַאלק ַא

 ןטלַאהאב ייז .ענעפָאלטנַא ַאד ןענעז'ס ;רַאנָאּפ ןופ עטעװעטַארעג ָאד ןענעז'ס --

 גָאט ןטרעפ ןפיוא .ָאטעג ןיא ןירַא ןיוש זיא לייט ַא .רעדלעוו יד ןיא סיוא ךיז

 ,חופת עדלָאג ,יורפ ַא רעטנעצ-ןשיניצידעמ-לוש ןיא ןעמוקעג זיא עיצקַא רעד ךָאנ

 :טגָאזעג ןוא ,לדיימ קירָאי-ףלעווצ ןוא לגניי ןקירָאי-טכַא ןַא :ךעלרעדניק ייווצ טימ

 ןיימ ןופ רעדניק .רַאנָאּפ ןופ רעדניק ענעּפָאלטנַא ייווצ טכַארבעג ָאד בָאה'כ --

 טינ לָאז ײצילָאּפ-ָאטעג יד ןוא ,ןזײּפשַאב וצ ייז ױזַא יו ,הצע ןַא טיג .רעטסעווש

 ...רימ ןופ ןעמענוצ טינ ייז לָאז ןוא ןסיוו

 :טלייצרעד ןבָאה רעדניק יד

 רעטצנעפ עטעװעטַארקרַאפ יד ייב ,לָאס לטעטש ןופ ןרָאפעג ןענעז רימ --

 יד טָאה םעצולּפ .טרָאפ ןעמ ואוו טקוקעג ןוא ןדיי ןענַאטשעג ןענעז ןָאגַאװ ןופ

 טקוקעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ...?עיצַאטס ַא רשפא :ןלעטשוצּפָא ןביוהעגנָא ךיז ןַאב

 -עגסיוא םיא ןוא טפירשפיוא ןַא ןטייו ןופ טנעיילעגכרוד ןבָאה רעטצנעפ ןכרוד

 יד ןסירעג ךיז טָאה ןעמ ,ןייוועג ַא ןרָאװעג זיא סע ..!רַאנָאפ :קערש טימ ןעירש

 ןענעק ידכב ,ןָאגַאװ ןופ טנעװ יד ןיא ּפעק יד טימ ךיז טּפַאלקעג ,ּפָאק ןופ רָאה

 ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ ,ןענָאגַאװ יירד .עטשרע יד ןופ ןעוועג ןענעז רימ .,ןפולסױרַא

 ןבירטעגסױרַא זנוא טָאה ןעמ ,טנפעעג םעצולּפ ןעמ טָאה ןענָאגַאװ יד .רַאנָאּפ ןייק

 טימ ןַאב ןעגנַאל ,ןעגנַאל ַא ךיז רַאפ ןעזרעד ןבָאה רימ ןוא ,ןסלער-ןַאב יד ןבענ

 -ַאב ןּפורג ןענַאטשעג ןענעז ןטייז עדייב ןופ ןָאגַאװ ןדעי ןבענ ;ןענָאגַאװ ךס ַא

 .טכעלש זיא'ס ?עזרעד ןבָאה רימ .טנעה יד ןיא ןסקיב טימ רעניווטיל עטנּפָאװ

 ןופ .ןסישסיוא ָאד זנוא טעװ ןעמ :ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ .גנונעפָאה ןייק ָאטינ

 זנוא ןביוהעגנָא ןבָאה ןטַאדלָאס יד ..עקידעבעל ןייק סױרַא טינ ןעמ טייג רַאנָאּפ

 טימ טלגנירעגמורַא ,ץַאלּפ ַא ףיוא סעקיײגַאנ ןוא סעבלָאק ערעייז טימ ןביירט וצ

 ןפיול וצ ןבױהעגנָא ןוא ןָאטעג סיר ַא ךיז רוחב ַא רענייא טָאה םעצולּפ .ןטָארד
 ןבעגעג טָאה עמַאמ יד .ןסָאשעגכָאנ םיא ןבָאה רענלעז עשיווטיל ןוא ָאּפַאטסעג יד

 :ירשעג ַא

 ןפיול רימָאל ,רעדניק --



 ּרעטרעקרַאפ ַא ןיא ןפָאלעג ןענעז רימ ןוא טנעה יד רַאפ טּפַאכעגנָא זנוא טָאה יז

 ןפיול ןביױהעגנָא ןּבָאה קיטייצכיילג .ןפָאלעג זיא רוחב רעד ואוו ,רעד ןופ גנוטכיר

 .ײרעסיש ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ןטייז עלַא ןיא

 .סיפ ערעזנוא ןבענ ,זנוא ייברַאפ טעמושזעג ןוא ןגיולפעגכָאנ זנוא ןענעז ןליוק

 ןעמַאמ יד ןפָארטעג טָאה ליוק ַא .ןפָאלעג ןענעז ןשטנעמ ,ןלַאפעג ןענעז ןשטנעמ

 ןעירשעגסיוא ןוא ןלַאפעג זיא יז .ןפיול ןטימ ןיא

 !רעטייו טפיול ,רעדניק ---

 ךיז רימ ןגעלפ ,ןליוק יד ןשיור ןגעלפ סע זַא ןוא ,ןפָאלעג ,ןפָאלעג ןענעז רימ

 ןפָאלרעד רימ ןענעז ױזַא .סעטסוק עניילק ןוא זָארג ןשיווצ ריפ עלַא ףיוא ןעשטיר

 . -רעטצניפ רעד ןיא ןסעזעג ןענעז רימ .רעטצניפ ןרָאװעג ןיוש זיא סע .,דלַאװ ַא זיב

 רימ .טגעװַאב סעּפע ךיז טָאה ןטייוו ןופ .ןטייוצ םעד וצ רענייא טעלוטעגוצ ,שינ

 גָאטרַאפ ..ןדיי ענעפָאלטנַא ןעגנַאגעג ןענעז סע .ןעמיטש עשידיי טרעהעג ןבָאה

 יז ןשיװצ ןענעז סע .ןדיי ךס ַא ןעשזדנָאלב לדלעוו ןיא זַא ,ןעזרעד רימ ןבָאה

 עטכידעג ןשיווצ ןטלַאהַאבסיױא גָאט ןצנַאג ַא ךיז ןבָאה רימ .רעיזניק ךס ַא ןעוועג

 ןייג וצ ןביוהעגנָא רימ ןבָאה טכַאניב ןוא ,ןקרעמַאב טינ זנוא לָאז ןעמ ,סעטסוק

 ןיא .רעדלעװ יד ןיא טעשזדנָאלבעג רימ ןבָאה טכַאנ עצנַאג ַא ,טכַאנ ַא ...רעטייוו

 ןעיורפ ןוא רענעמ עשיליוּפ טייוו טינ ןעייג סע זַא ןעזרעד רימ ןבָאה ירפ רעד

 וצ ןבעגסורַא טינ זנוא ןלָאז ייז זַא ,ארומ טַאהעג :ןטלַאהַאב רעדיוו ךיז רימ ןבָאה

 ןעזרעד רימ ןבָאה טָא ןוא .טרעטַאמרַאפ ןוא קירעגנוה ןעוועג ןענעז רימ .ןשטייד יד

 :טגָאזעג ךיז וצ ןבָאה רימ .סיפ ענייז טּפעלש רע סָאװ םיוק ,רעיױוּפ ןטלַא ןַא

 : ..ןָאט טינ סטכעלש ןייק זנוא טעוו רע ---

 רעדניק עשידיי ןענעז רימ זַא ,טלייצרעד ןוא ןעגנַאגעגוצ םיא וצ רימ ןענעז

 ןוא טיורב ךעלקיטש זנוא ןבעגעג ,טקוקעגמורַא ךיז רע טָאה .רַאנָאּפ ןופ ענעפָאלטנַא .?

 :טגָאזעג

 ךיז ןלעטש טרָאד .קענַאבורָאּפ טרָא סָאד ךיז טניפעג טייוו טינ ,רעדניק --

 עקירעייא .ָאטעג רענליוו ןופ ןדיי רעטרעדנוה ןטעברַא ןטרָאד .ןענַאלּפָארעַא ךס ַא ּפָא

 2 ןעװעטַאר זיא סע יװ ןיוש ךייא ןלעוװ

 ַא טימ דיי ַא ןעזרעד רימ ןבָאה ןטייוו ןופ .ןייג וצ יו ןזיוועג זנוא טָאה רע

 תונמחר ,טקרעמַאב זנוא רע טָאה .רעסַאװ ךָאנ ןעגנַאגעג זיא רע .עטַאל רעלעג

 ,ןדיי עכעלטע ךָאנ ןעמוקעג ןענעז רעטעּפש .ןסע ןייז ןופ ןסע טכַארבעג ,טַאהעג

 ןוא ,עסיורג יװ ןעזסיוא ןלָאז רימ ,טדיילקעגרעביא זנוא ,קענַאבורָאּפ ןופ רעטעברַא

 ו .ָאטעג ןיא ןדיי עיטרַאּפ ַא טימ טלקומשעגנײרַא זדנוא

 יש

 -ָאלטנַא רעטרעדנוה ָאטעג ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא

 ןפױלטנַא וצ רעטכייל ןעוועג זיא דניק ַא זַא ,סיוא טזייו .רעדניק בור סָאד ,ענעפ

 סע זַא ,טצַאשעג ןעמ טָאה ָאטעג ןיא .ןגעוו יד ףיוא ןרעוו וצ טקרעמַאב טינ ןוא

 ,טסואוועג טינ ןעמ טָאה לָאצ עיונעג ןייק .ןַאמ טרעדנוה ףניפ בורק ןפָאלטנַא ןענעז

 יד זַא .ארומ טַאהעג ,ענעטלַאהַאב ,םימלענ ןעװעג ןענעז ענעפָאלטנַא יד לייוו

 יד ןרעדָאפ ןלעוװ ייז ביוא ,ןשטייד יד וצ ןבעגסױרַא טינ ייז לָאז ײצילָאּפ-ָאטעג

 ןרעדנואוו ןיילַא ךיז ןגעלפ ענעפָאלטנַא יד .רַאנָאּפ ןופ ענעּפָאלטנָא
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 רעגנילדנעצ .רַאנָאּפ ןופ ןפיול וצ קנַאדעג רעד ןלַאפעגנייא ייז זיא ױזַא יו

 טָאה סע .ןפָאלעג טינ ןענעז ייז ןוא ,רַאנָאּפ ןייק טריפעג ןעמ טָאה רעטנזיוט

 ,ןייזטסזאווַאב סָאד .שואי ןטולָאסבַא ןַא ןופ ליפעג סָאד ,ןוצר רעייז טריזילַארַאּפ

 טינ בוטש ןיא ךיז וצ ייז טעװ רענייק זַא ,ןפיולטנַא וצ ואוו ָאטשינ זיא סע זַא

 עשיווטיל ןוא עשיליוּפ ךס ַא זַא ,טייקרעכיז ַא טעמכ ןעוועג זיא סע .ןעמענניירַא

 ..שטייד יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגסױרַא קיליוויירפ ייז ןלעוװו סרעייגייברַאפ

 :טדערעג ןַאד ךיז ןשיווצ ןבָאה ןשטנעמ

 ןשטנעמ טנעצָארּפ םעניילק ַא רַאפ סנַאש ןסיוועג ַא ןפיולטנַא סָאד טיג ךָאד ןוא

 ןוא ָאטעג רעד יו טלקמ ריע רעטנָאנ ַא ָאד זיא סע ןעוו ,ןבעל רעייז ןעװעטַאר וצ

 ןופ גָאט ןיא ןייז רעבָא טעװ סָאװ .ןטלַאהַאב ךיז טרָאד ןוא ןפיולניירַא ןעק ןעמ

 -מוא ןשטנעמ רעטנזיט רעגנילדנעצ ןפיול ןעד ןענעק יצ ..,?עיצַאדיװקיל-ָאטעג

 ...?ךיז וצ ןזָאלנײרַא ייז טעוו רעוו ...?ןפיול ייז ןלעוװ ואוו ןוא ?רַאבקרעמַאב

 רעבָא .רעדלעוו עסיורג יד ךיז ןעיצ ענליוו ןופ רעטעמָאליק קיצרעפ ַא ןצנַאגניא

 טימ טלעטשעגסיוא ןענעז ןגעוו יד ןעוו ?קחרמ םעניילק םעד טָא ךרוד ןעמ טפיול יוװ

 ןרעווילסיוא ןדיי יד ןעק לגניי עשיווטיל ןוא עשיליוּפ סעדעי ןעוו ןוא ,ךַאװו רעשטייד

 דיילטימ ןבָאה וצ טנרעלעג טינ םיא ןבָאה ןרעטלע ענייז ?ָאּפַאטסעג ןופ טנעה יד ןיא

 ,זיב ןופ רוקמ םעד ןדיי ןיא ןעז וצ טנרעלעג םיא ןבָאה ייז ,טרעקרַאפ ;ןדיי םוצ

 ,ןביירט ,ןגָאי וצ הוצמ ַא זיא סע ןכלעוו ןוא ,ןרעו רוטּפ ףרַאד ןעמ ןכלעוו ןופ

 -- .ןבעל סָאד ןרעטיברַאפ ןוא ןגָאלש
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 ָאטעג ןופ לרוג רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןדיי עלַא ןבָאה "ענווָאק, עיצקַא רעד ךָאנ
 -רַא ןוא ןטסיצילָאּפ-ָאטעג יד ןבעל טזָאלעג ןבָאה ןשטייד יד ביוא .טעמתחעג זיא
 -מורַא ןזָאלעג ןבָאה ייז ביוא ,רַאנָאּפ ןופ םיתמ יד ןעוועג רבקמ ןבָאה עכלעוו ,רעטעב

 ןײגסױרַא טינ ָאטעג ןופ טעװ רענייק זַא ,סָאד טסייה ,ענעפָאלטנַא יד ָאטעג ןיִא ןייג
 ןטײקמַאזיורג ערעיײז ןופ תודע ַא ןייז ןענעק טינ טעװ ןוא קידעבעל

 :טצַאלּפעג ןבָאה עיזוליא ךָאנ עיזוליא

 -עגמוא יד ןשיוצ -- היאר אהו -- ןפלעה טינ ןעק שטייד ןרַאפ טעברַא --

 עשטייד יד ןופ רעטעברַא ןעװעג ךָאד ןענעז ענווָאק העיסנ רעד ףיוא ענעמוק

 רעטלע רעגנוי .טעברַא רעשידיי ןָא ןעמוקסיוא ןעק ןעמ -- סָאד טסייה :ןטייהנייא

 זיא ענוװָאק טרָאּפסנַארט ןופ טייהרעמ עטולָאסבַא יד לייוו ,ןעװעטַאר טינ ןעק

 ןרעוװ רוטּפ ליוו שטייד רעד זַא ,ןעז וצ זיא'ס .רעטלע ןקידנעילב ןיא טנגוי ןעוועג

 ןגנוי ןיא .דיי ןטנוזעג ןוא ןגנוי ןופ ךיוא רָאנ ,דניק ןוא ןכַאװש ,ןטלַא ןופ רָאנ טינ

 ףלעטשרעדיוװ ךיז ןעק דיי רעגנוי רעד :הנכס ַא ךיז רַאפ ,סיוא טזייוו ,רע טעז דיי

 זַא ,טסואוועג טָאה יײצילָאּפ-ָאטעג יד ביוא .ןפלעה טינ ןענעק יײצילָאּפ סנעג בקעי

 -עג טינ ייז ןבָאה !םידגוב עטסכעלדנעש יד ךָאד ייז ןענעז ,רַאנָאּפ זיא ?ענווָאק;

 ןדיי עלַא יװ זָאלצוש ױזַא ךָאד ייז ןענעז ,טרַאנעגּפָא ךיוא ןעמ טָאה ייז ןוא ,טסואוו

 ,טסבלעז ךיז טינ ןוא זיא טינ ןעמעוו טינ ,ןפלעה טינ ןענעק ןוא
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 "רַאנָאפײעגװָאקח עיגעלע .יד
 -סקלָאפ קיטעמוא ןַא ןעגנוזעג ָאטעג רעצנַאג רעד טָאה םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא !

 ןָאמרעד ךיא ןוא ,טנַאקַאבמוא רימ זיא רבחמ רעד ."רַאנָאּפ-ענוװָאק , עיגעלע יד :דיל

 ןופ זיא ןוגינ רעד .ןעמָאנ ןייז טסואוועג טָאה ָאטעג ןיא זיא טינ רעוװ יצ ,טינ ךיז

 : : ??ירַאגעשטָאק , דיל ןשיסור

 : לעפַאב רעיינ ַא ענלווו ןיא זיא סיורַא

 .ךעלטעטש ןופ ןדיי יד ןעגנערב וצ
 ,םלַא ויב עגנוי ןופ עלַא ןעמ טָאה טכַארבעג
 .ךעלמעב ףיוא עּקנַארק ךיוא וליפא

 ,רעגַאל םעד ןעמ טָאה טרַאּפשעגּפיונוצ
 ,ןרימרָאפ ןעמונעג יוז טָאה ןעמ
 ,ןביילב וצ ענליוו ןיא --- ןדיי רענעמשָא
 ..ןריפ וצ ענווָאק ןיא -- רעלָאס ןוא

 ..רעגַאל םעד ןופ ןעמ טָאה טריפעגסיורַא
 ..תונברק עשורפ ןוא עגנוי
 ,ךיולג ןעמעלַא ייז ןעמ טָאה טרַאּפשעגניירַא
 .סענָאגַאוו עטכַאמרַאֿפ עבלעז יד ןיא

 ..ןרָאפעג םַאוגנַאל ךוז זיא גוצ רע
 .סענעריס ןבעגעג ןוא טפייפעג
 .ּפָא ךיז טלעטש גוצ רעד ...רַאנָאּפ עיצַאטס

 ..סענַאגַאװ יד ּפָא טרָאד טעּפעשט ןעמ :

 ,טריפרַאפ יוז טָאה ןעמ זַא ,ןעזרעד ןבָאה ייז
 .המיחש רעכעלקערש רעד וצ טריפ ןעמ
 ,ןָאגַאװ ןופ ריט יד ןכָארבעג ןבָאה ּויז

 ,הטילּפ ןבַאמ ןיילַא ןעמונעג

 ,ָאּפַאטשעג רעד ףיוא ךיז ןפרָאװעג ןבָאה ייז
 - ,ןסירעצ רעדיילק יד ייז ןוא
 ןדיי יד ןבעל ןגול זיא ןבילבעג
 .ןסיבעצ ןשטיוד עכעלטע

 ץניוװַארּפ רעד ןופ ןדיי יד ןבָאה'ס
 ..תונברק טנזווט ףניִפ ןבעגעג
 טקישעג ָאמעג ןיא ןשטייד יד ןְבָאה'ס
 ..תונתמ סלַא ייז ןופ ןכַאז יד

 (ווָאסואעגעּפ ןיז ןוא רעטָאפ) החּפשמ-רענַאזיטרַאּפ רענליוו ַא
 .רעוועג ןטעברַאסיוא םייב
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 ךלאוו ןטימ ןטקאטנאק עטשרע יד 4
 ןבָאה ָאטעג ןיא ןזיירק עטריזינַאגרָא טינ ןוא עטריזינַאגרָא ענעדישרַאפ

 ,"דלַאװ, ןטימ טקַאטנָאק םעד ןדניבוצנָא ױזַא יו ,ןגעוו טכוזעג

 יד רַאפ .ףירגַאב רעטריניפעד רָאג טינ ַא הליחתכל ןעוועג זיא --- ?דלַאװ;

 טייצ יד ןּפוטשכרוד זיא סע יו : ןסייהעג סע טָאה ע ט ריזינַאגרָא טינ

 עטוג טימ םירעיוּפ יד ייב ץוש ןוא ףליה ,זיּפש ןכוז ,שינעטלעהַאב-דלַאװ ַא ןיא

 ךיז ןדניברַאפ :טײדַאב דלַאװ טָאה ןּפרג ע ט ריזי נ ַא ג ר ַָא יד ייב .רעצרעה

 .אנוש ןגעק ףמַאק םעד ןריפ םַאזניימעג ןוא רענַאזיטרַאּפ טימ

 ןעוועג טינ הליחתכל ךיױא זיא ? ר ענַא ז יט רַא פ ַא זי א ר ע װ

 -מורַא ךיז ןבָאה טנגעגמוא רענליוו ןופ רעדלעוװ יד ןיא לייוו ,ףירגַאּב רערָאלק ןייק

 ללוכ םש ַא טימ ןפורעגנָא טָאה ןעמ עכלעוו ,ןשטנַומ ןּפורג ענעדישרַאפ טיירדעג

 ,רעײמרַא עטיור ,ןטסיטושַארַאּפ עשיטעווָאס : ןעװעג ןענעז ייז ןשיווצ .רענַאזיטרַאּפ

 ןוא עשיליוּפ ;דנַאלסורסיײװ ןוא עטיל ןופ גוצקיר ןשיטעוװָאס ןכָאנ ענעבילבעגרעביא

 רעטילימ םוצ ןעגנוריטורקער עשטייד יד ןופ ןפָאלטנַא זיא עכלעוו ,טנגוי עשיווטיל

 בור סָאד .ןּפורג עשיטעװָאסָארּפ רעקיצניװ רָאנ ייז ןשיוװצ ,טעברַא-סגנַאװצ וצ ןוא

 .ןּפורג עשיטימעסיטנַא ןוא ןרענָאיצקַאער ,ןטסישַאפ ןעוועג ןענעז סרעפיולטנַא יד ןופ

 עכלעוו ,ס ע ד נ ַא ב - ר ע ב יו ר םתס טרעדנַאװעג ךיוא ןבָאה רעדלעוו יד ןיא

 .סרעייגכרוד ןוא רעדלעוו עקימורַא ןלַאפַאב ןגעלפ

 -עג טינ ןבָאה עכלעוו ,ָאטעג רענליוו ןופ ןדיי ןעוו ,ןלַאפ ךס ַא ןעוועג ןענעז סע

 סױרַא ןילַא ןענעז ,ןּפורגספמַאק עשידרערעטנוא עוויטַאריּפסנָאק יד ןגעוו טסואוו

 ןוא רענַאזיטרַאּפ עשיטסישַאפ יד ןופ טנעה יד ןופ ןעמוקעגמוא ןטרָאד ןוא דלַאװ ןיא

 -ַאטשרַאפ ןענָאזרעּפ עטריזינַאגרָא טינ ,עטַאוװירּפ ךיוא ןבָאה ךיג .סעדנַאב-ןטידנַאב

 ןיא ןריזינַאגרָא ךיז ,רעוועג ןבָאה ןעמ ףרַאד ,דלַאװ ןיא ןײגוצסױרַא ידכב זַא ,ןענ

 ןייטשוצוצ טּפוטשעג ייז טָאה סָאד ,דלַאװ ןטימ טקַאטנָאק טיירגעגוצ ןבָאה ןוא ,ןּפורג

 ךיז ןבָאה ץניװָארּפ רעשידיי רעד ןופ .ָאטעג ןיא ןּפורגסּפמַאק עקידנריטסיזקע יד וצ

 -ָארּפ יד טָאה ןעמ ןעוו ןוא --- ,דלַאװ ןיא ןּפורג ןוא םידיחי ןגיוצעג רעהפיוא ןַא ןָא

 וצ ןסָאלשעגנָא ךיז ךס ַא ייז ןופ ןבָאה -- ָאטעג רענליוו ןיא טכַארבעג ןדיי רעצניוו

 (-ייא ףיוא ןענעז ייז ןופ עייר עצנַאג ַא ןוא .לאיחי עפוױגספמַאק רעד וצ ןוא .ָא.ּפ.פ

 ,לרוג ןופ רקפה ןפיוא דלַאװ ןיא סױרַא טנַאה רענעג

 לאיחי ;טנגעגמוא רענליוו ןופ רעדלעוו יד טימ ןטקַאטנָאק טכוזעג טָאה .ָא.ּפ.פ

 .ץניוװָארּפ רעד ןופ ןדיי יד ךיוא יו ;ןָאטעג עבלעז סָאד טָאה עּפורגספמַאק סמיובנייש

 יש

 -עג ש טי װָא נ ַא ז ו ר י ב צ רבח- ָאּפפ רעד טָאה 1942 רַאורבעפ ןיא

 טייוו טינ ,טנגעגמוא רענליוו ןופ רעדלעוו יד ןיא זַא ,העידי יד ָאטעג ןיא טכַארב
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 זיא גרעבנעטיוו .עּפורג-ןטסיטושַארַאּפ ַא ןזָאלעגּפָארַא ךיז סָאה ַאקַאװַאלַאיב ןופ
 יז ,עּפורג-ןטסיטושַארַאּפ רעד טימ ןטקַאטנָאק ןדנובעגנָא ןוא ַאקַאוַאלַאיב ןיא קעװַא
 ןיא ןסָאלשעגנָא זיא עכלעוו ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא סלַא .ָאפ.פ םעד טנעקרענָא ןבָאה
 ,גנוגעוװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעשיטעווָאס רענײמעגלַא רעד

 ןיא טעברַא-שזַאנָאיּפש ןריפכרוד טעװ .ָאּפ.פ זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןַאד זיא סע
 "וצ סע טעװ ןוא ןטקנוּפ עכעלטפַאשטריװ ןוא עשיגעטַארטס עשטייד עקיטכיוו עלַא
 ןטסיטושַארַאּפ יד טימ ןעמַאזוצ טעװ .ָא.ּפ.פ זַא ,ךיוא יװ ,ןטסיטושַארַאּפ וצ ןלעטש
 ןכעג ןלעװ ןטסיטושַארַאּפ יד .ןוא ,עזַאב ןטנַאסרעװיד עשינַאזיטרַאּפ ַא ןריזינַאגרָא
 .ָאטעג ןיא .ָא.ּפ.פ רַאפ ףליה

 ןופ םירעוּפ יד ךרוד ןרָאװעג ןטַאררַאפ רעטעּפש זיא עּפורג"ןטסיטושַארַאּפ יד

 ,ןשטייד יד ןופ טנעה יד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןוא טנגעגמוא רעד

 יש

 ןגרעבנעזָאר ַאיסעצ ןוא ןרעקסיידַאמ עינָאס טקישעגסױרַא ןַאד טָאה- .ָא.ּפ.פ

 - ןייק ןכיירגרעד ןוא עינילטנָארפ עשטייד-שיטעווָאס יד ןסיירוצכרוד יװ ,ןגעוו ןכוז וצ

 ןדניבוצנָא ןוא רָארעט-טולב ןשטייד םעד עגונב ןטרָאד ןבעגוצרעביא ידכב ,עװקסָאמ

 -סָארג עקהיח ןוא רענוװָאק אבא .ןצנַאטסניא-רענַאזיטרַאּפ עלַארטנעצ יד טימ ןטקַאטנָאק

 טימ ןרָאװעג טגרָאזַאב ןענעז ייז .ןטנעמוקָאד עשלַאפ ייז רַאפ טיירגעגוצ ןבָאה ןַאמ

 עשירעטילימ טימ ךיוא יװ ,רָארעט ןשטייד ןגעוו ןוא לַאירעטַאמ ןוויטַאמרָאפניא

 וצ ןעגנולעג זיא ייז ;ןרָאװעג טריטסערַא ייז ןענעז קצָאלָאּפ ייב .סעיצַאמרָאפניא

 -רַאפ רעדיוװ ייז ןענעז ,טנָארפ ןופ רעטעמָאליק ףלעווצ ,יקול יקילעוו ייב .ןפױלטנַא

 ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ רעדיו טרָאד ,קצָאלָאּפ ןייק ןפָאלטנַא רעדיוװ ,ןרָאװעג ןטלַאה

 ןיא ייז ואוו ,ענליוו ןייק ןרָאװעג טכַארבעג ןוא עּפורג-ייצילָאּפ רערעדנַא ןַא ךרוד

 -עג דנַאטשוצ טינ זיא םורַא ױזַא .ןרעו וצ םלענ עיצַאטסדןַאב רעד ףיוא ןעגנולעג

 .עװקסָאמ טימ ךיז ןדניברַאּפ וצ .ָא.ּפ.פ ןופ וואורּפ רעד ןעמוק

 יש

 -רעטנוא רעשיליוּפ רעד טימ ןטקַאטנָאק טכוזעג ןבָאה עּפורג סלאיחי ןוא .ָא.פ.פ

 -עסיטנַא ןוא ןשיטעװָאסיטנַא ןטלוב ַא ןגָארטעג רעבָא טָאה יז .גנוגעוװַאב רעשידרע

 זיא (טייקידנעטשבלעז) "ןעטשָאלגעי לדָאּפעינ, לטעלב-גולפ רעייז .רעטקַארַאכ ןשיטימ

 טייהנדירפוצ רעטלַאק טימ ןוא ,רעטילימ ןשיטעווָאס םוצ האנש טימ לופ ןעוועג

 סעדעי .ןייר -ןדיי ןיוש ןענעז טעטש עשיליוּפ עכלעוו ןרעוו טלייצרעד טרָאד טגעלפ

 -ױטנַא ןפורסיױרַא סע טגעלפ ,ָאטעג ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא לטעלב-גולפ ַאזַא ןעוו לָאמ

 רעייז ןיא םַאזנייא ןענעז יז זַא ,ןדיי יד טגייצעגרעביא טָאה סע לייוו ,שואי ןוא גנוש

 ,גנורעקלעפַאב רעשיליוּפ רעד דצמ ףליה ףיֹוא טכיזסיוא ןָא ןוא ,ףמַאק

 - נָאק עגנע ןסָאלשעגנָא גרעבנעטיוו ןופ ףליה רעד טימ ןַאד טָאה .ָא.ּפ.פ רעד

 -יו רעשיטסינומָאק ןוא ײטרַאּפ ךעשיטסינומָאק רעקידנעײטשטנַא רעד טימ ןטקַאט

 - י װ ןענַאטשעג זיא סע רעכלעוו ןופ ,שארב טָאטש ןיא גנוגעווַאּב-סדנַאטשרעד

 זיא סע .ןטעוװָאס יד ןופ טייצ ןיא טַאר-טָאטש רענליוו ןופ שאר רענעזעוועג ,ס ַא ט

 יִד ףיוא טייקיטעט רעשינַאזיטרַאּפ רַאפ בַאטש רעמַאזניימעג ַא ןַאד ןענַאטשטנַא

 ןעוועג טרָאד זיא .ָא.ּפ,פ ןופ רעייטשרָאפ סלַא ;שארב ןסַאטיװ טימ ,עטיל ןופ םיחטש

 : ,גרעבנעטיוו

230 



 קיטעט זיא רעדלעוװ יד ןיא זַא ,תועידי ןעגנַאגרעד ןענעז 1942 גנילירפ ןיא

 - ך ַא מ ןופ גנוריפ רעד רעטנוא עדַאגירב-רענַאזיטרַאּפ עש יס ור ס ײװ ַא

 רעד .ס י ג ר ו י ןופ גנוריפ רעד רעטנוא עדַאגירב עשיווטיל ַא ןוא ,װ ָא ק

 טימ ךיז טלעטש ,ןסַאטיװ ןופ גנוריפ רעד רעטנוא ,ענליוו ןופ בַאטש-רענַאזיטרַאּפ

 .ךַאװש רעייז ךָאנ ןעוועג הליחתכל זיא סָאװ ,טקַאטנָאק ןיא ןּפורג עטנָאמרעדנבוא יד

 רע ןכלעוו ןיא ,ןווָאקרַאמ ןופ ווירב ַא ןטלַאהרעד טָאה .ָא.ֿפ.פ ןופ בַאטש רעד

 ןייז ןיא ךיז ןסילשנָא ןוא דלַאװ ןיא ןײגוצסױרַא ָאטעג ןופ טנגוי יד ןפורעג טָאה

 ןיא דנַאטשרעדיװ -- רעבָא ןעוועג זיא בַאטש .ָא.ּפּפ ןופ גנולעטש יד .עדַאגירב

 ,דלַאװ ןיא ךיז ןסײרכרודַא ףמַאק ןכָאנ טשרע ןוא ,אפוג ָאטעג

 בַאטש-רענַאזיטרַאּפ םעד ןופ טרעדָאפעג ןבָאה .ָאּפפ ןופ רעייטשרָאפ יד

 טעװ ןעמ ביוא ,לַאפ ןיא ,טָאטש ןיא ןשינעטלעהַאב ןטיירגוצ לָאז רע ,ענליוו ןיא

 טינ ןטיירגוצוצ ךיוא יוװ --- .ָא.ּפפ ןופ סרעפמעק יד ןטלַאהַאבסיוא ןפרַאד ןטרָאד

 -ָאבַאס ןריפסיוא ,ָאטעג ןיא ףמַאק ןופ העש ןיא ןלָאז עכלעוו ,ןּפורגספמַאק עשידיי

 .ָאטעג ןיא עקידנפמעק יד ףליה ןלייטרעד טימרעד ןוא טָאטש ןיא ןטקַא-שזַאט

 -יו עמוסטלעג ַא ןבעגעגרעביא בַאטש .ָא.ּפ.פ רעד טָאה ,טלייצרעד טָאה ןעמ יו

 ףיוא .טָאטש ןיא סרעפמעק עשידיי ןטלַאהַאבסיוא ןוא רעוועג ןפיוקוצנייא ידכב ,ןסַאט

 זיא'ס ןוא ןרָאװעג טפיקעג ט י נ רעװעג ןייק זיא טנַאקַאב רימ זיא'ס טייוו יו

 ,סרעפמעק עשידיי יד רַאפ טָאטש ויא ןשינעטלעהַאב ןייק ןרָאװעג ןפַאשעג טינ ךיוא

 -רעד טָאה רעכלעוו .י ק ס װ ָא ל ז ַא ק טריטסערַא ָאּפַאטסעג טָאה לייוורעד

 -עג טריטסערַא ךיוא זיא םעדכָאנ .ןסַאטיװ טימ .ָא.ּפ.פ ןופ טקַאטנָאק םעד טכעלגעמ

 -ַאטסעג יד תעשב ידכב ,הסיפת ןיא ןעגנַאהעגפיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,סאטיוו ןרָאװ

 ףיוא ןלַאפעג זיא ָאּפַאטסעג .םירבח יד ןבעגסיױרַא טשינ רע לָאז ןעגנוקינייּפ דָאּפ

 סרעריפנָא עריא טכוזעג ןוא ,ענליוו ןיא גנוגעוװַאב-סדנַאטשרעדיװ רעד ןופ ןרוּפש יד

 .ָאטעג ןיא ןה ןוא ,טָאטש ןיא ןה

 יש

 -סייו טימ טקַאטנָאק ַא ןסָאלשעגנָא עּפורג סלאיחי טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 .רענַאזיטרַאּפ עשיסור

 טרעדנוה עכעלטע ףרָאט ייב טעברַאעג ןבָאה ענליוו רעטניה ַאקַאװָאלַאיב ןיא

 ןיז טימ י ק ס מ ָא ט ס ַא ב ע ק צ י מ  ןעװעג ךיוא זיא ייז ןשיווצ ;ןדיי

 רע טָאה ,רחוס-דלַאװ ַא המחלמ רעד רַאפ ןעוועג זיא יקסמָאטסַאב עקצימ .החּפשמ

 -ַאב ךיז טָאה רע .ענליוו םורַא רעדלעוו יד ןופ םירעיוּפ יד טימ טנעקעג טוג ךיז

 קאראס ףרָאד ןופ ןרַאטַאט ייווצ ,קושטיילָאקינ ןוא ָאקמָאר םירעיוּפ יד טימ טנעק

 -רעד ךיז רע טָאה יז ןופ .ַאקַאװָאלַאיב רעטניה רעטעמָאליק עכעלטע ,ווָאראטאט

 קאראס רעטניה ןָא ךיז טביוה עכלעוו ,עשטשוּפ רעקצינדור רעד ןיא זַא ,טסואוו

 רעד .רענַאזיטרַאּפ עטנפָאװַאב טוג גנילדנעצ עכעלטע ָאד ןיוש ןענעז ,וואראטאט

 ןופ יירעקעב רעד רַאפ ץלָאה ןריפ ןוא ָאטעג דענליװ ןיא ןעמוק טגעלפ ָאקמאר רעױּפ

 . וצ טרעהעג ןבָאה קישטוואשראוו עקלאיל ןוא עקשרעה רעדירב זד .קישטווַאשראוו

 - רַאװ יד ןופ בורק ַא ןעוועג זיא יקסמָאטסַאב עקצימ ;לאיחי עּפורגספמַאק רעד
 ,סקישטוװַאש

 ןטשרע םעד ןעמוקַאב לאיחי עּפורגספמַאק יד טָאה לַאפוצ ןקיזָאד םעד ךרוד
 ךָאנ טַארוקַא ןעוועג זיא'ס .עשטשוּפ רעקצינדור ןופ רענַאזיטרַאּפ יד טימ טקַאטנָאק
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 -סױרַא ןסָאלשַאב טָאה עּפורג סַאיליא ןופ בַאטש רעד ןוא רַאנָאּפ-ענוװָאק עיצקַא רעד

 ,עשטשוּפ רעקצינדור ןיא עּפורג עטשרע יד ןקישוצ

 א

 רענַאזיטרַאּפ יד טימ עּפורגסּפמַאק סלאיזי ןשיװצ טקַאטנָאק םעד ןדניבנָא םוצ

 ,?רעבָארג רעד םייח, ןעמָאנוצ ןטימ ,ץ ל א ס ם יי ח ןפפלָאהעגטימ ךס ַא טָאה

 דלַאװ ןיא קעװַא זיא רעכלעוו ,קינעקלֶא עלעטעטש ןופ דיי רעטושּפ ַא ןעוועג זיא סָאד

 -רענַאזיטרַאּפ ַא ןפָארטעג רע טָאה טרָאד .קינעקלָא ןיא תוטיחש יד ןופ טייצ ןיא

 ,יק ס װא לי וװ ר ע ג רבח ןייז ןופ טריפעגנָא ,1941 רעטניוו ןיא ןעמוקעג ,עּפורג

 .איטאב ןעמָאנ ןטימ ןפורעגנָא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד ןעמעוו ,רָאי 70 ןופ רעױּפ ַא

 ןעמיובנייש לאיחי טימ טפַאשטנַאקַאב טכַאמעג ,ָאטעג ןיא ןעמוקעג זיא ץלאס םייח

 ,דלַאװ ןיא ןדיי ןריפוצסיורַא ןפלעה טגיילעגרָאפ םיא ןוא

 וי

 סלאיחי ןופ עּפורג ַא טָאה 1943 לירּפַא ןט21 ןפיוא ןט20 ןופ טכַאנ רעד ןיא

 ךרוד ָאטעג רענליוו םעד ןזָאלרַאפ ןַאמ 28 ןופ דנַאטשַאב ןיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק

 -דירפ עירַאב ךרוד טריפעגנָא ןעוועג זיא עּפורג יד .21 סַאג רעשטייד ןופ םעדיוב ַא

 ןשטנעמ טרעהעג ןבָאה עּפווג רעד וצ .יקסמָאטסַאב עקצימ ןופ טײלגַאב ןוא ןַאמ

 -ַאגרָא עטששרע יד ןעוועג ןיא סָאד ,ןדיי םתס ךיוא יװ ,ןעײטרַאּפ ענעדיישרַאפ ןופ

 טינ זַא ןסָאלשעגסיױא טינ .ָאטעג ןופ סױרַא זיא סָאװ ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ עטריזינ

 .דלַאװ ןיא סױרַא רעירפ ךָאנ ןענעז ןּפורג עטריזינַאגרָא

 יש

 -עג ןבָאה רימ ואוו ,ענליוו ןיא רבח-לוש ַא רעניימ ןעוועג זיא ןַאמדירפ עקראב

 -רַאפ ןיא ןעגנַאגעצ ךיז רימ ןענעז רעטעּפש .לזיירק ןשירַארעטיל ןייא וצ טרעה

 ןעגניטימ ןסיירפיוא טפָא טגעלפ ןאמדירפ עקראב ןוא ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ ענעדיש

 ךָאנ .טפַאשדניירפ ןיא טבעלעג רימ ןבָאה ךָאד .ןטערטסױרַא געלפ ךיא עכלעוו ףיוא

 ןגָאז רימ רע טגעלפ גניטימ םענעסירעגפיוא םעד

 ."רימ ןביילב םירבח רעבָא .גנוגעוװַאב ןיימ ןופ גַארטפיוא ןטיול טזומעג בָאה'כ,

 -ָאטעג ןופ קעװַא ךָאנרעד ןוא טסיצילָאּפ ַא הליחתכל ןעוועג רע זיא ָאטעג ןיא

 ךיז רימ ןבָאה ָאטעג ןיא .ןדָאטעמ עשירַאברַאב יד ןכַאמטימ טנעקעג טינ --- ײצילָאּפ

 תעשב 1941 רעטניוו .דניק ןייז רָאטקָאד סלַא ןריטיזיוו ךיוא געלפ'כ .ןפָארטעג טּפָא

 ,תירבע תירב ַא ןפַאש וצ קנַאדעג רעד ןענַאטשטנַא זנוא ייב זיא ,שינעגעגַאב ַא

 רקיעב ןוא תירבע תירב ןיא טעברַאעג שיגרענע רעייז רע טָאה ןָא טסלָאמעד ןופ

 ןייג וצ ןביוהעגנָא רע טָאה רעטעּפש .רָאכ ןשיאערבעה ןרַאפ טייצ ןייז טעמדיוועג

 ,ןענַאמזַאלג טימ הושב הוש ןעוועג טינ ןַאד ךיוא זיא רע .טעדוסרַאפ ןוא טכַארטרַאפ

 -ַאב קרַאטש ןַאד ךיז טָאה רע .טנַאקַאב יונעג טינ רימ זיא תוביס עכלעוו בילוצ

 -עג םעד טקידיײרּפעג תובהלתה טימ טָאה רעכלעוו ,םיובנייש לאיחי טימ טעדניירפ

 םעד ,לָאמנייא ןוא ;רעדלעװ יד ןיא ןּפורגספמַאק עשידיי עקידנעטשבלעז ןגעוו קנַאד

 -סורַא ךימ ,טקנוּפ ןשיניצידעמ-לוש ןיא רימ ֹוצ ןיירַא רע זיא 1943 לירּפַא ןטס0

 : טגָאזעג ןוא טעברַא רעד ןופ ןפורעג

 ךיִא ןעק רעמ .דלַאװ ןיא עּפורג ַא סױרַא רימ ןעייג טנייה וצ רעה --
 דניק סָאד ןוא יױרּפ יד .ןעגנוגנידַאב - ָאטעג יד ןטלַאהסױא טינ ןיוש
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 ךיילג חַאש .רענעמ רָאנ טציא ןייג ןענעק סע לייוו ,ןעמענּפָא רעטעּפש ךיא לעװ

 טינ רעבָא ךיז ןעמ לָאז לָאטיּפש-ָאטעג ןיא .עּפורג רעזנוא רַאפ לַאירעטַאמ רַאטינַאס
 .קעווצ ןכלעוו וצ ןריטנעירָא

 רעד ןיא ןעגנַאגעג ןיֹב ךיא .טקנוּפ ןשיניצידעמ-לוש ןיא ןבילבעג זיא עקראב

 ,דָאי ,ןשזַאדנַאב ,עטַאװ ענעטלַאהַאב לקעּפ ַא טּפַאכעג ,44 ענלַאװַאז ןופ עדרַאסנַאמ

 ,לָאטיּפש-ָאטעג ןיא ןײרַא ךיא ןיב ןַאד ,ןלוּפמַא ,ןטַארַאּפַא-סגנוצירּפשנייא ,ןטעלבַאט

 -םויפרָאמ עכעלטע ןעמוקַאב ןוא רענייטש-ןרינ ןופ לַאפנָא ןַא בָאה ךיא זַא ,טגָאזעג

 .ןענַאמדירפ עקראב סע טכַארבעג ןוא ןקיטייוו ןליטש וצ ןלוּפמַא

 ןפרַאד טינ סע לָאז ןעמ יאולה .ףליה עטשרע וצ עטסקיטיונ סָאד זיא טא --

 .ןצונַאב

 לעוו'כ זַא ,ןגָאז וטסלָאז יורפ יד .דניק ןיימ ןופ טנוזעג ןגעוו ןגרָאז טסלָאז --

 ,דלַאװ ןיא ןעמענרעבירַא יז

 יש

 ייֵז טָאה ןעמ .ליומ וצ ליומ ןופ ןבעגעגרעביא סע ךיז טָאה טייק ןוא דניק .דלַאװ

 ,ןשטנעמ עיירפ יו ןברַאטש רעדָא ןבעל טציא ןלעוו ייז :ןעוװעג אנקמ

 -נעײגקעװַא יד טריקיטירק ,ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןפורעגסיוא טָאה סנעג בקעי

 וצ ןילַא ךיז ידכב ,ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,ם י נ ד ה ּפ סלַא ייז ןפורעגנָא ,עקיד

 ,ָאטעג ןיא ןזָאלעגרעביא יז ןבָאה תוחּפשמ ערעייז ןוא ןעװעטַאר

 ןיא קעװַא זיא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא :טסואוועג ָאטעג רעד טָאה ןגרָאמ ףיוא

 -ַאב רעטעּפש זיא סע יװ ? עּפורג רעטשרע רעד ןופ לרוג רעד ןעוועג זיא סָאװ

 ךיז ןבָאה סע ואוו ,אקאוואלַאיב טרירַאב געוו ריא ףיוא עּפורג יד טָאה ,ןרָאװעג טנַאק

 -יוטיל יד ייב ןסקיב עטביורעגוצ יד טימ ןדיי רעקאוואלַאיב סקעז יד ןסָאלשעגנָא

 ,לָארַאּפ ןטדערעגּפָא ןַא טיול העידי ַא ןקישוצ טפרַאדעג טָאה ןַאמדירפ עקראב .סרענ

 ןעמוקעגנָא טשינ העידי ןייק זיא סע ןוא ןכָאװ עקינייא רעבירַא רעבָא ןענעז סע

 -ןּפיל עקצימ םירבח יד אקמאר וצ טקישעגסױרַא עּפורג-ספמַאק סלאיחי טָאה ןַאד

 זַא ,העידי רעד טימ ןעמוקעגקירוצ ןענעז ייז .קישטוואשראוו עקשריה ןוא ץלָאה

 -ראב ןופ ןעמ טָאה רערעמ .דלַאװ ןיא טרָא ןַא ףיוא ןעמוקעגנָא זיא ןַאמדירפ עקראב

 .טרעהעג טשינ ןענַאמדירפ עק

 דצמ ןפורעגסורַא טָאה עּפורג:רענַאזיטרַאּפ .רעד ןופ דלַאװ ןיא ןײגסױרַא סָאד

 טגָאזעגּפָא ןַאד ןייטשרעב ָאעל זיא ערעדנַא ןשיווצ ,סעיסערּפער ײצילָאּפ-ָאטעג רעד

 ,גנולײטּפָא-רוטלוק רעד ןופ רעטייל סלַא טמַא ןייז ןופ ןרָאװעג

 יש

 רעד ןופ לרוג םעד ןגעוו םיטרּפ עקידנגלָאפ טלייצרעד ןעמ טָאה רעטעּפש ךס ַא

 ַא ןופ טייצ רעד ןיא דלַאװ ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז ייז .עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעטשרע

 ןענעז ייז טענַאװ זיב ,רעפרעד עקימורַא יד ןיא טיירדעג ךיז ןבָאה ייז .עדַאקָאלב

 רעד .טייצ ערעגנעל ַא ןעוועג ןענעז ייז ואוו ,עשטשוּפ םורַא רָאטוכ ַא ןיא ןרָאפרַאפ

 סלַא בוטש ןיא ךיז וצ טכַארבעגּפָארַא טָאה ,קַאילָאּפ ַא ,רָאטוכ ןופ רעמיטנגייא

 תעשב ,ףמַאק ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה'ס .רענַאזיטרַאּפ עשיליוּפ עשיטסישַאפ םיבורק

 -ַאפעג יד ןשיווצ ,ןעמוקעגמוא זיא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ עשידיי עצנַאג יד טעמכ ןכלעוו

 .ןַאמדירפ עקראב ךיוא ןעוועג זיא ענעל
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 ַא זיא ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי ערערעמ ןזיװַאב ךיז רעדלעוו יד ןיא ןבָאה סע ןעוו
 -יטרַאּפ רעשידיי רעטשרע רעד ןופ טולב ןרַאפ המקנ ןעמענ ןעמוקעג ייז ןופ עּפורג
 בוטש יד ןוא ןסָאשרעד רָאטוכ ןשירעטעררַאפ ןופ ןשטנעמ יד ןבָאה יז .עּפורג-דענַאז
 ,טנערברַאפ

 ִּש

 גנוגעווַאב--סדנַאטשרעדיװ רעד רַאפ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה געט עקידנרידיצעד

 ונולעטשנייא 'רקיע רעד טימ .א.פ.פ :ןעמָארטש ייווצ ןיא רעבָא טפיול יז .ָאטעג ןיא
 -רַאּפ ןפיוא גנולעטשנייא רקיע רעד טימ ,עּפורג סלאיחי ןוא :ָאנעג ןיא ףמַאק ףיוא
 יד ןופ גנוקיניירַאפ .ַא טלָאװעג טָאה ָאטעג ןיא טנגוי יד ,דלַאװ ןיא ףמַאק-רענַאזיט

 -ילעוּפ ײטרַאּפ יד ןעוועג זיא גנוקינייא רעקיזָאד רעד וצ טפַארק-ביירט ַא .ןטפערק
 סלאיחי ןיא ייס ןוא .א.פ.פ ןיא ייס םירבח ןּפורג טַאהעג טָאה עכלעוו ,תודחאתה'ןויצ
 יד עבַאגפיוא עקידנעגנירד ַא עריא רַאפ ןטלַאהעג טָאה יז ןוא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק
 .ָאטעג ןיא גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ רעד ןופ עיצַאקיפינוא

 ,ןעגנולדנַאהרַאפ-סגנוקינייא יד ןיא ןעמונעגלײטנָא טָאה רעכלעוו ,ןייטשנרעב ָאעל

 :םיטרּפ עקידנגלָאפ ייז ןגעוו טלייצרעד

 ייב 1942 יַאמ שדוח ןיא ןעמוקעגרָאפ ןע:עז ןעגנולדנַאהרַאפ עטשרע יד -- --

 קחצי ןוא יקסווָאראב ענעיכ ןעמונעגליײטנַא ןבָאה .ָא.ּפפ רעד דצמ .רעמיצ ןיא רימ

 המלש ,םיובנייש לאיחי םירבח יד -- לאיחי עּפורג-ספמַאק רעד דצמ .גרעבנעטיוו

 .ןייטשנרעב .ל ןּוא טנַארב
 -ספמַאק רעד ןופ גנוזיילפיוא :ןעוועג ןענעז .א.פ.פ ןופ ןעגנורעדָאפ יד -- --

 .א.פ.פ ןופ רעגַאל-ןפָאװ םענײמעגלַא םעד ןיא רעוועג סָאד ןבעגרעביא ,לאיחי עּפורג

 .ָאּפפ יד ךיז טעטכילפרַאפ רַאפרעד .ףיוקנייא-ןפָאװ ןטַארַאּפעס םעד ןסיירעביא ןוא

 םירבח יד ןרעדילגוצנייא ,עּפורג סלאיחי ןופ המישר רעד ןוּכ וװרּפרעביא ןַא ךָאנ

 .א.פ.פ ןופ ךעלטפניפ ענעדישרַאפ ןיא םידיחי סלַא

 גנורעדילגנייא :ןעװעג ןענעז לאיחי עּפורג-ספמַאק רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד

 עמָאנָאטױא טימ ןָאילַאטַאב רעקידנעטשבלעז סלַא .א.פ.פ ןיא עּפורג-ספמַאק רעד ןופ

 עיינ ןופ טייהיירפ-סגנוריברעוו ,גנולושסיוא ,עיצַאזינַאגרָא ןופ טיבעג ןפיוא טכער

 ןיא םירבח ייווצ ןופ גנוריגעלעד ךיוא יוװ ,ףיוקנייא-ןֿפָאװ ןטַארַאּפעס ןוא םירבח

 ,א.פ.פ ןופ בַאמש

 ,ןעמוקעג ןענעז ןוא געט עכעלטע ןרָאװעג טריפעג /ענעז ןעגנולדנַאהרַאפ יד

 ךופ ןליוו ןטוג םעד ןוא ןגרעבנעטיוו ןופ סולפנייא ןשילַאוָאמ ןסיורג םעד קנַאד א

 :סולשּפָא ןקידנגלָאפ וצ ןלאיחי

 עפורג רעד ןופ םירבח יד ןופ המישר יד .ָאפ.פ רעד ןופ ןווירּפרעביא ןכָאנ

 -געטשבלעז סלַא .ָא.ּפ.פ רעד וצ ןסָאלשעגנָא עּפורג:ספמַאק עקיזָאד יד טרעוו ,לאיחי

 -רעוו ןוא עיצַאזינַאגרָא ןופ טיבעג ןפיוא טכער עמָאנָאטױא טימ ,ןָאילַאטַאב רעקיד

 ןרעװ ןדלָאמעג לָאמ ןדעי ףרַאד סע עכלעוו ןגעוו ,םירבח עיינ ןופ טייהיירפ-סגנוריב

 ,טרינידרָאָאק טייקכעלגעמ ךָאנ טרעוו ףיוקנייא-ןפָאװ רעד ,.א.פ.פ ןופ בַאטש םעד

 ןשיװצ ןַאמ-סגנודניברַאפ ַא טמיטשַאב לאיחי עּפורג-ספמַאק רעד ןופ בַאטש רעד

 טרעוװ רעכלעװ ,עיצַאמרָאפניא עקיטייזנגעק םשל .אּפפ ןופ בַאטש םעד ןוא ךיז

 ןופ בַאטש םעד ןופ ןעגנוטַארַאב יד וצ ןגיוצעגוצ םינינע עקיטכיוו עלַא ייב ךיוא
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 ריא ןיא טביילברַאפ ,טגָאמרַאפ לאיחי עּפורג-ספמַאק יד עכלעוו ,ןפָאװ יד .א.פ.פ

 ,לענָאיצרָאּפָארּפ טליײטרַאפ ןרעוו ןפָאװ עטפיוקעגנייא םַאזניימעג יד .תושר
 םעד ןיא ,דלַאװ ןיא ןײגסױרַא ןופ ןינע רעד ןרָאװעג טרירַאב ךיוא זיא סע

 ןסולשַאב יד ןפרָאװעגרעטנוא זיא סָאד זַא ,טרעלקרעד גרעבנעטיוו טָאה טכיזניה

 -רָאפניא ןטעבעג טָאה עּפורג סלאיחי .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשיטָאטש רעד ןופ

 דלַאװ יא ןײגסױרַא ןליוו עכלעוו ,ןּפורג ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,ײטרַאּפמָאק יד ןרימ

 ַא ןעמוקַאב טָאה גרעבנעטיוו יצ טנַאקַאב טינ זיא סע .ףמַאק .םעד ןריפ ןטרָאד

 טריסַאּפ ןבָאה דלַאב ןוא .ןֹפָא ןבילבעג זיא םעלבָארּפ סָאד ,הבושת עוויטיניפעד

 יד טריטקיד ןילַא טייקידנעװטיונ רענרעזיא ןַא טימ ןבָאה עכלעװ  ןכַאז

 -- == -= .םינינע

 סעיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עדייב ןשיווצ ןַאמ-סגנודניברַאפ רעד ןרָאװעג זיא לאיחי

 בַאטש ןיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעטייווצ רעד ןופ רעטערטרַאפ ךיוא רעטעּפש ןוא

 .ָא.ּפ.פ ןופ

 ִש

 ַא טײרּפשרַאפ םעצולּפ ךיז טָאה ,העש-טנווָא ןַא ןיא ,1942 ףוס ,געט ענעי ןיא

 א ןיא טָאה ,"טיווס, ָאידַאר רעשידרערעטנוא רעשיליױוּפ רעד זַא ,ָאטעג ןיא העידי

 רעד :טלעוו רעצנַאג רעד עידומ ןענעז רימ :ָאלַאה ,ָאלַאה; ןבעגעגרעביא גנודנעז

 -נוא ןופ לעװש ןפיוא טייטש ָאטעג רעװעשרַאװ רעד -- טססוג ָאטעג רעװעשרַאװ

 -רַאװ רעד --- זיוה ןוא ץַאלּפ ,סַאג רעדעי ףיוא ךיז טקידייטרַאפ ןעמ -- גנַאגרעט

 יו - == -- ןדלעה יד דובכ ! ףמַאק ןיא טלַאפ ָאטעג רעוועש

 המיא ריא ןיא ןעוועג זיא סע .ָאטעג ןצנַאג םעד טמערוטשעגפיוא טָאה העידי יד

 טינ ןוא טביולגעג טָאה ןעמ .ךעלסעג-ָאטעג עגנע יד ןרָאװעג לופ ןענעז'ס ,ץלָאטש ןוא

 !טפמעק ָאטעג רעװעשרַאװ ?"טיווס, ָאידַאר :טגערפעגרעביא ךיז סָאה ןעמ .טביולגעג

 ןפמעק ןדיי ?יתמא ןַא סָאד זיא ?ייז טפלעה רע ?רעוועג ןעמונעג ןעמ טָאה עשז ואוו

 ץלַא ! דנַאטשפיוא ? דנַאטשפיוא ? ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ דנַאטשּפיוא ! ןשטייד ןגעק

 -- -- ? סָאטעג עלַא ןיא ןייז טעװ סָאװ ןוא ! םוא ןעמוק עשרַאװ ןופ ןדיי

 : ֵׁש

 -ץגנייא זיוה-ייט סקלָאפ ןיא ,1 .מונ עקסלעװַאש ףיוא זיא 1942 יַאמ ןט1 םעד

 ."בוט-םוי-גנילירפ, ַא ןעמָאנ ןקידלושמוא ןרעטנוא עימעדַאקַא-יַאמ ַא ןרָאװעג טנדרָא

 -רעדיוו ןוא ףמַאק ןופ גנוזָאל רעד דיל ןוא טרָאװ ךרוד ןרָאװעג ןפרָאװעג זיא טרָאד

 רעד .ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ רעלדנעטשפיוא יד ןרָאװעג טרעַאב ןענעז ןטרָאד .דנַאטש

 עימעדַאקַא ןַא ןיא .ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ָאטעג רענליוו ןופ "בוט-םוי-גנילירפ,

 דנַאטשפיוא רעװעשרַאװ ןופ



 ןאמואלג ףסוי ןופ גאט רעד 5

 ןופ .ןליוו ןופ ןוא טַאט ןופ ,עיגרענע ןופ שטנעמ ַא ןעוועג זיא ןַאמזאלג ףסוי

 ןרָאװעג ןוא ,ָאטעג ןיא ןעמוקעג רע זיא ,ענליוו רעכניה ,עשער ןיא ןטעברַא-ףרָאט יד

 ןַא הליחתכל םיא וצ טַאהעג טָאה סנעג בקעי .ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ףעש-עציוו

 -ָאיצַאזינַאגרָא עכעלטנדרָארעסיױא ןופ ןשטנעמ ַא וצ סלַא ,יורטוצ ןטצענערגַאבמוא

 ןַאמזַאלג ףסוי ןשיװצ סיר ַא ןזייווַאב וצ ךיז ןביוהעגנָא טָאה ךיג .ןטייקיאעפ עלענ

 .ןסנעג בקעי טעפנחעג ןבָאה סָאװ ,סרעריפנָא-ײצילָאּפ עשידיי יד ןוא

 :םיא וצ טעקשושעג טָאה ןסנעג בקעי ןופ "עטיווס/, יד

 םוצ רעריפ רעד ,ףעשיײצילָאּפ רעטבילַאבמוא רעד טסיב ,סנעג בקעי ,וד --

 -רוטלוק, סלַא טבילַאב ָאטעג ןיא ךיז טכַאמ ףעש-עציוו ןייד ,ןַאמזַאלג ףסוי ;טױט

 : ."רעוט

 שטנעמדָאטעג רעד .ןסקַאװעג מרא סנַאמזַאלג ףסוי זיא ָאטעג ןיא

 : ןגָאז טגעלפ

 הבוטל סיוא ךיז רע טלייט ךָאד ,טסיצילָאּפ-ָאטעג ַא זיא רע םגה ,ןאמזאלג --

 ,ײצילָאּפ רעקירעביא רעד ןופ

 רע .ןסָארדרַאפ םיא טָאה'ס .ןייגרעד ןסעומש עלַא יד ןגעלפ ןסנעג בקעי וצ

 : -ידיי ַא ךיוא זיא טולב ליפ ױזַא טימ טקעלפרַאפ זיא סָאװ ,ןטסָאּפ ןייז זַא ,ןטלַאהעג טָאה

 3 -ַאגרָא ,ןטרַאװרעביא ,ןּפוטשּפָא ןופ קיטקַאט ןייז זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .תוחילש עש

 : טעװ סָאד -- טעברַא יד ןריזינַאגרָא ,ָאטעג ןיא ןבעל עכעלטפַאשטריװ סָאד ןריזינ

 טעטעיּפ עקיטלַאװעג ַא טַאהעג טָאה סנעג בקעי .ָאטעג ןופ ןדיי רעמ סָאװ ,ןעװעטַאר

 : -ירָאטסיה ןופ ןעגנולמַאז יד ןכעלגעמרעד וצ ןפלָאהעגטימ ךס ַא ,עטכישעג ןינע רַאפ

 : סעּפע סָאװרַאפ :קנַאדעג רעד טקיטייועג םיא טָאה סע .ןלַאירעטַאמ-ָאטעג עש

 : ןופ ןַאמ-ײצילָאּפ רעקיטולב סלַא עטכישעג רעד ןיא ןײגניײרַא ,סנעג בקעי ,רע טעװ

 -ילָאּפ-ָאטעג "רעכעלטפַאשלעזעג, רעד סלַא ,טרעקרַאפ ,ןַאמזַאלג ףסוי ןוא -- ָאטעג

 ןהנעט טפָא ךיוא טגעלפ ,"ליחה-תירב, ןופ רבח רענעזעוועג ַא ,סנעג בקעי .טסיצ

 ןַאמזַאלג יו טסינָאיזיװער רערעסעב ַא ,טסינָאיזיװער ַא ןיב ךיא :תומוערת טימ

 טָאה רע ,ןסקאוישג זיא ןענַאמזַאלג ףסוי טימ ןסנעג בקעי ןופ טייהנדירפוצמוא יד

 טכַאמעג ןוא ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ףעש-עציוו סלַא טמַא ןייז ןופ טרעטייוורעד םיא

 .גנולייטּפָא-סגנוניואוו רעד ןופ רעטייל ןרַאפ

 ,ןדיי 400 טריטוקעזקע טָאה ײצילָאּפ-ָאטעג יד ואוו ,"ענעמשָא; עיצקַא רעד ךָאנ

 -סױרַא לָאז רע טגיילעגרָאפ ןוא ,ןענַאמזַאלג ןפוררַאפ רעלסעד .ס ןוא סנעג .י ןבָאה

 .עגַארפ-סגנוניואוו יד גנונעדרָא ןיא ןטרָאד ןעגנערב ןוא ,ןַאיצנעװש טלַא ןיא ןרָאפ

 רעטקערידמוא סלַא ןעיצנײרַא םיא .ליוו יײצילָאּפ יד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ןַאמזַאלג

 + טרעדָאפ סנעג .עזייר רעד ןופ ךיז טגַאזטנַא רע .עיצקַא רעטנַאלּפעג ַא וצ ףתוש

 .לעפַאב םעד ןָא טינ טמענ ןַאמזַאלג .שירָאגעטַאק

 בי עא 10 2.1
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 טדער רע רעכלעוו ףיוא .יײצילָאּפ רעד ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיונוצ טפור סנעג
 ריא טימ טרעטש סָאװ ,"ץנעגילעטניא רענעקנוטשרַאפ , רעד ןגעוו גנורעטיברַאפ טימ
 .ןרָאװעג טריטסערַא ןַאמזַאלג זיא טעדכָאנ .יײצילָאּפ רעד ןופ טעברַא יד קיטירק

 ,ןרינעוורעטניא ןסנעג וצ קעװַא ןענעז יקסוואראב ענעיכ ןֹוא גרעבנעטיוו קחצי
 -ָאפ רעד טימ טנכערעג ךיז ןבָאה רעלסעד ןוא סנעג .ןענַאמזַאלג ןעיײרפַאב לָאז רע

 -ומָאק יד טימ ןסייררַאפ ךיז קידנלעוו טינ ,יקסויָארָאב ןוא גרעבנעטיוו ןופ גנורעד

 יז ,(..טפַארק ריא ןיא ןעוועג ןיוש זיא עוויסנעפָא עשיטעווָאס יד) .ןזיירק עשיטסינ

 : ,טײרפַאב ןענַאמזַאלג ןבָאה

 טריטסערַא לָאמ עכעלטע רעטעּפש ןענעז םירבח עטנעָאנ ענייז ןוא ןַאמזַאלג .י

 .רעלסעד .ס ןוא סנעג בקעי ךרוד ןרָאװעג טשרָאפעג ןוא ןרָאװעג

 ןופ ןַאלּפ רעד ףייר ןעוועג ןיוש זיא ָאּפַאטסעג רעד ןיא .1943 גנילירפ ןיא
 -רָא-טדָאט רעד ןופ "סדרעטסיימ , ,עטמַאַאב עשטייד ךס ַא .עיצַאדיװקיל-ָאטעג רעד

 וצ טינ םענייק ,רעטעברַא עשידיי ערעייז ןגָאזנָא דוסב ,רעיוא ןיא ןגעלפ ,עיצַאזינַאג

 : ןלייצרעד

 .ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל יד ךיז טיירג סע --

 -רַאװ .רעניווטיל יד ךיוא יו ךיז ןשיוצ טדערעג ןּפָא סע ןבָאה ןקַאילָאּפ יד

 ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו ןטנעגַא עריא ןופ טסואוועג ָאּפַאטסעג יד טָאה ךעלנייש

 -עג ךעלנײשרַאװ ךיוא ןבָאה ייז .ָאטעג ןיא עיצַאזינַאגרָא ןטנַאטסיזער רעטנּפָאװַאב

 ,עיצַאדיװקיל-ָאטעג רעד תעשב דנַאטשפיוא רעטנּפָאװַאב רעשידיי ַא זַא ,ארומ טַאה

 ןופ געו רעד .טנגעגמוא ןיא ןוא טָאטש ןיא ןעורמוא עשיליוּפ וִצ ןעגנערב טעוו

 -ָארּפ ןופ ןטפערק-סדנַאטשרעדיװ יד ןטכינרַאפ רעירפ ,טציא ןעוועג זיא ָאּפַאטסעג |

 ,אפוג ָאטעג םעד ןרידיווקיל ןַאד ןוא --- ָאטעג ןוא ץניוו

 ַא טױט םוצ ןריפסיורַא ןוא ןרַאנרַאפ סָאד ןעוועג זיא טירש רעטשרע רעד

 -ץנווָאק עיצקַא-ץניװָארּפ רעד ןיא ָאטעג ןופ רעטעברַא ןוא עכעלטנגוי טנזיוכ ףניפ

 רקיעב ,חכ-סדנַאטשרעדיװ רעסיורג ַא ןרָאװעג טעטכינרַאפ זיא טימרעד ןוא .רַאנָאּפ

 .ןעגנומיטש-דלַאװ טימ טקעטשעגנָא ױזַא ןעוועג זיא עכלעוו ,ץניװָארּפ ןופ טנגוי יד

 טָאה -- עיצַאזינַאגרָא-סדנַאטשרעדיװ יד ןרידיווקיל :ּפַאטע ןקידרעטייוו םעד

 ,יײצילָאּפ רעשידיי רעד רַאפ ןזָאלעגרעביא ךעלניײשרַאװ ָאּפַאטסעג יד

 ייב .ס.ס ,ָאּפַאטסעג רַאפ ןרָאװעג ןזָאלעגרעביא זיא עיצַאדיװקיל עלַאטָאט יד

 .עקיליוויירפ עשיטעל ןוא רעינָאטסע ,רעניַארקוא ,רעניווטיל ןופ ףליה

 רעד ,רעטסא לאפר רעמיצ ןיא ןענַאמזַאלג ףסוי וצ ןעמוקעג זיא 1942 ילוי ןיא

 -ָאטעג ןופ ןעמָאנ ןיא ןדלָאמעג םיא ןוא ,ײצילָאּפ לַאנימירק ָאטעג רעד ןופ רעטייל

 -סױרַא ןוא ָאטעג םעד ןזָאלרַאפ ךיילג ףרַאד רע זַא ,ףעש-יײצילָאּפ ןוא טנַאדנעמָאק

 טעברַאעג טָאה רע ואוו ,עשער רעגַאל-ףרָאט םעד וצ גנוטײלגַאב ײצילָאּפ ןיא ןייג

 ןיא ןייג וצ טגַאזטנַא ךיז טָאה ןַאמזַאלג ףסוי .ָאטעג ןופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא

 ךיז טגאזטנַא ןַאמזַאלג ףסוי זַא ןרעלסעד .ס ןדלָאמעג טָאה רעטסא'לאפר .עשער

 ףסוי ןריפסיורַא ןליױפַאב טָאה רעלסעד .ןעגנונעדרָארַאפ-יײצילָאּפ יד ןייז םייקמ וצ

 -ַאנ ענעמוג טימ עטנּפָאװַאב ,ןטסיצילָאּפ ףניפ .ָאטעג ןופ טלַאװעג טימ ןענַאמזַאלג

 -עג םיא ןוא ןענַאמזַאלג ףסוי וצ ןעמוקעג ןענעז ,סעקשטנעה ענרעזייא ןוא סעקייג

 ײצילָאּפ רעד וצ ךעלסעג-ָאטעג יד ךרוד טריפעג םיא ןבָאה ייז .טלַאװעג טימ ןעמונ
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 העד .ָאטעג םעד טריזירטקעלע טנעמָאמ ַא ןיא טָאה העידי יד .ןגָאלשעג םיא ןוא

 -ַאר וצ ידכב ,םירבח ענייז עלַא ןריזיליבָאמ וצ ךיילג ןסָאלשַאב טָאה בַאטש--ָא.ּפ.פ

 -עג יד טָאה ןטייק ןיא טדימשעג ,ײצילָאּפ-ָאטעג .רעד ןופ ןענַאמזַאלג ףסוי ןעוועט

 -.ָאּפ.פ יד .ָאטעג ןופ רעיוט םוצ רופ ַא ןיא ןענַאמזַאלג ףסוי טריפעג ײצילָאּפָאט

 טימ ןוא ןענַאמזַאלג ףסוי טײרפַאב ןוא ןטסיצילָאּפ-ָאטעג יד ןלַאפַאב ןענעז םירבח

 6 סַאג ןושַארטס ףיוא טריפעג םיא ףמואירט

 -ָאטעג רעד טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה ןדיי סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא'ס

 .ָאּפַאטסעג ןופ ץוש יד טַאהעג ךיז רעטניה טָאה עכלעוו ,ײצילָאּפ

 : טיירפעג ךיז ןבָאה ןדיי ,ןשטנעמ ןופ טשיורעג ןבָאה ָאטעג ןופ ןסַאג יד

 ,יײצילַאּפ רעד טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוי עויַארב ךיז ןענופעג ---

1 

 ןַאמזַאלג ףסוו

 טהנעטעג ןבָאה ערעדנַא

 ַא ןגעוו ,ןסיוורעד ךיז טצוו ָאּפַאטסעג זַא ,ָאטעג ןיא ןייז טציא סעוו סָאװ ---

 ָאּפַאטסעג יד ןעד טעוװ ?יײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןגעק ןשטנעמדָאטעג ןופ דנַאטשרעדיוװ

 ? ןגייווש
 ִּש

 טָאה ,ןענַאמזאלג ףסוי ןופ גנואיירפַאב רעד ןיא רעמענליײטנָא ןַא ,לוטש קענאי

 טלייצרעד רימ

 .ָא.ּפ.פ ןופ לָארַאּפ ןטימ ןוא רימ וצ םעצולּפ ןעמוקעג זיא ?עקשַאר א יד --

 ;ןפורעגסיורַא ךימ

 !סַאג רעקצינדור ףיוא םוק --

 ַא ןעמוקַאב יי ייז- ,םירבח-.ָא.פ.פ ןענַאטשעג ןגָאד עלַא ףיוא ןענעז ןטרָאד

 : בַאטש- .ָא.ּפ.פ ןופ העידי ַא

 . ןופ רעיוט ןכרוד ןריפסורַא םיא טעװ ןעמ .ןטייק ןיא ןדנובעג זיא ןאמזאלג --
 .ןעיײרּפַאב וצ םיא זיא עבַאגפיוא רעייא ;ָאטעג

 טַאר-ןדיי םייב טַאירַאסימָאק ײצילָאּפ-ָאטעג ןופ זיא גָאטימכָאנ ייווצ םורַא
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 ןטייק ןיא טדימשעג ןענַאמזַאלג הרימש-ייצילָאּפ ַא רעטנוא ןוא ,רופ ַא ןרָאפעגסױרַא

 -רעביא רעדָא ,עשער ןייק רָאנ עקַאט םיא ןעמ טריפ -- ;רופ רעד וצ טדימשעגוצ ןוא

 -ספמַאק יד ןדנוצעגנָא ךיז טָאה ןטַאי יד ייב ? יָאּפַאטסעג, ןופ טנעה יד ןיא ןבעג

 ַא ןעוועג רעבָא זיא'ס .שַאט ןיא ןרעװלָאװער טַאהעג ןבָאה ןטַאי עכעלטע .טייקטיירג

 ,רעקסיײדַאמ - ,רופ יד ןלַאפַאב ןענעז הרבח יד .ןסיש וצ טינ בַאטש-.ָא.ּפ.פ ןופ לעפַאב

 ןיב ךיא .רופ יד ןטלַאהרַאפ טָאה ,ןַאלּפ ןשיטסָאלּפ םייב טעבראעג טָאה רעכלעוו

 -טרָאּפסנַארט ןופ רעריפנָא רעד ,טסיצילָאּפ ַא ,רבח ַא רענייא ,רופ רעד ףיוא ףױרַא

 ייווצ טּפַאכעגסױרַא ,ןטַאטשרַאװ עשינכעט יד ןיא ןפָאלעגנײרַא זיא ,םידלי עדַאגירב

 רופ רעד וצ ןפָאלעגוצ ,רימ רַאפ סנייא ןוא םיא רַאפ סנייא ,ןזייא ןגעז וצ ךעלגעז

 :ןעירשעג ןאמזאלג טָאה ןטייק יד ןטינשעג טָאה'מ ןעוו .ןטייק יד ןגעז ןעגנַאפעגנָא ןוא

 ! ןסיש טינ --

 ןופ ןענַאמזַאלג ןעײרפַאב ןפלָאהעג ןבָאה םירבח עּפורג ַא טימ יקסנילּפַאק .ש

 -זַאלג ןגָאלשּפָא ןפיולוצ ןעמוקעג ןענעז ןטַאירַאסימָאק יד ןופ ןטסיצילָאּפ-ָאטעג .רופ

 -עג ןוא םיא טימ טעכָאפעג ,לגעז סָאד טּפַאכעגסױרַא טָאה ,ןָאדרָאג עקשריה .ןענַאמ

 ,ןעײרפַאב ןכָאנ .ןענַאמזַאלג ןעײרפַאב טימ ךיז ןקיטפעשַאב סָאװ ,םירבח יד טציש

 .6 סַאג ןושַארטס ףיוא קעװַא יקר אי יד ןופ טײלגַאב ,ןַאמזַאלג זיא

 זיא סנעג בקעי .ָאּפ.ּפ ןופ טשרעהַאב ןעװעג ָאטעג רעד זיא טנעמָאמ ַא

 רע זַא ,ןזיװַאב וצ ידכב ,רעדָא ,קילעפוצ ןעוועג סע זיא .ָאטעג ןיא ןעוועג טינ דָארג
 ףניפ ַא ןיא ? טסערַא םייב ןענַאמזַאלג ףסוי ןגָאלש ןרַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ טינ זיא

 ידכב ,טפול רעד ןיא ןסָאשעג ,ָאטעג ןיא ןעמוקעג סנעג בקעי זיא ,רעטעּפש טונימ

 -עדרָארַאפ ןייק ןעמוקַאב טינ רעבָא טָאה ײצילָאּפ-ָאטעג יד .םלוע םעד ןביירטעצ וצ

 .טלַאװעג טימ ןענַאמזַאלג ןעמענ וצ ןוא 6 סַאג-ןושַארטס ףיוא ןיײגוצנײרַא גנונ

 -זַאלג ףסוי זַא ,טרעכיזרַאפ ,.ָא.ּפ.פ ןופ סרעייטשרָאפ יד ןפורעג טָאה סנעג בקעי

 .עשער ןייק ןײגקעװַא ןטוג טימ לָאז רע זַא ,ןטעבעג ,עשער ןייק רָאנ ןעמ טריפ ןענַאמ

 ןריפסיוא טינ טעװ רענייק ןוא .טריטימָארּפמָאק ײצילָאּפ-ָאטעג יד זיא ,טינ ביוא

 ןײגקעװַא טשינ טעװ ןַאמזַאלג ףסוי ביוא זַא ,טָארדעג טָאה רע :ןעגנונעדרָארַאפ עריא

 ןכַאמ ןיײגנירַא ס"ס טעװ ןַאד .ָאטעג םעד ןזָאלרַאפ רעלסעד ןוא רע טעוװו ,ָאטעג ןופ

 ןבָאה ןעגנואָארד יד ןוא עטיב יד ...ָא.ּפפ ףיוא ןלַאפ טעװ דלוש יד .גנונעדרָא

 -עגסױרַא ?ןליוו ןעיירפ; ןפ ןַאמזאלג ףסוי זיא .ָא.ּפ.פ ןופ סולשַאב ןפיוא .טקריוועג

 .ָאטעג ןיא עיצַאוטיס יד ןפרַאשרַאפ וצ טשינ ידכב ,עשצר ןייק ןרָאפ

 ט ס ו א א פ ק ע נ א י ןרָאװעג טריטסערַא זיא ןענאמזאלג טימ קיטייצכיילג

 ך"וד ,טלייצרעד ןעמ יוװ ,ןרָאװעג טיירפַאב זיא רע:עּפורג-ספמַאק סלאיחי ןופ

 ןעמַאזוצ ,סנעג בקעי ןופ קורד ןפיוא ,טזומעג רעטעּפש רעבָא טָאה רע .גניר קעטַאנ

 .עשער ןייק ןרָאפ ןענַאמזַאלג ףסוי טימ

 ןַאמזַאלג ףסוי זיא ןטייק ןיא טדימשעג טינ ןיוש רעבָא ,רופ רעבלעז רעד ןיא

 -רַא-ףרָאט יד וצ עשער ןייק ןעמוקעגנָא ןוא ָאטעג ןופ רעיוט ןכרוד ןרָאפעגסױרַא

 -תיב ןפיוא ןעמוקעג ןוא עשער ןופ קעװַא רע זיא םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא .ןטעב

 .ָאטעג ןיא טריפעגניירַא ןילאגאר .צ םיא טָאה ןטרָאד ןופ .ענליױו רעטניה ,םלוע
 טינ טָאה רעלסעד .טסואַאפ קענַאי ןעמוקעגקירוצ ךיוא זיא םיא טימ ןעמַאזוצ

 ,טריגַאער

 .ןברק רעדנַא ןַא טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש זיא'ס
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 גרעּבנעטיוו קחצי ןופ גאט רעד 0

 .ָא,פ.פ ןופ טנַאדנַאמָאק םעד ,ןגרעבנעטיוו קחצי טכוזעג טָאה ָאּפַאטסעג יד

 -ָאק ייוצ ןרָאװעג טריטסערַא ָאּפַאטסעג רעד ךרוד ןענעז 1943 ילוי ןטפ םעד

 ײטרַאּפ ןשיטסינומָאק ןשיטָאטש רענליוו ןופ רַאטערקעס רעד ,ןדיי-טינ ,ןטסינומ

 י ק ס װָא לז ָא ק דילגטימ-טעטימָאק רעד ןוא ס ַא ט י װ ;טעטימָאק

 ָאטעג ןיא ןעמוקעג לעטיק יצַאנ רעד זיא ,טסערַא רעייז ךָאנ סנגרָאמוצפיוא

 ,ןעגנַאלק זעוועג ןענעז'ס .גנושרָאפסיױא ןַא ףייא ןגרעבנעטיוו קחצי טרעדָאפעג ןוא

 .גרעבנעטיוו ןעמָאנ םעד ןבעגעגסױרַא םיױנעדָאּפַאטסעג יד ייב טָאה יקסווָאלזָאק זַא

 ןברָאטשעג זיא גרעבנעטיוו קחצי זַא ,רעפטנע םעד ןעמוקַאב טָאה לעטיק

 ףגנַאל םיא ןטלַאהעגּפָא ,ךוברעװַא טסיצילָאּפ-ָאטעג ַא טריטסערַא טָאה לעטיק

 ןוא טסערַא רעד .טײרּפַאב םיא גנושרָאפסיױא ןַא ךָאנ ןוא ָאּפַא:סעג רעד ןיא ןהעש

 -עג טָאה ןעמ .טקיטכעדרַאפ ןגיוא סנעמעלַא ןיא ןעוועג זיא ןכוברעװַא ןעיײרפַאב סָאד

 -סיוא ןַא ךָאנ זַא ,ןזײװַאב ליוו עכלעוו ,ָאּכַאטסעג ןופ עיצַאקָאװָארּפ ַא םעד ןיא ןעז

 ,רעװענַאמ ַא וצ יז טיירג ןפוא םעד טיִמ .יירפ רעד ףיוא סױרַא יז טזָאל גנושרָאפ

 .סעיצַאזינַאגרָא-סדנַאטשרעדיװ יד ןופ סרעריפ יד ןרַאנוצנײרַא רעטעּפש

 ׁש

 ַא טקעוועגפיוא ךימ טָאה ,גָאטרַאפ ןעיורג לקנוט ןיא 1942 ילוי ןט16 םעד

 : ףָאלש ןופ ףיוא ךיז ןּפַאכ עקיבוטש יד .ָאטעג ןיא שיורעג ַא ,למרומעג
 .ָאטעג ןיא רָאפ טמוק סעּפע --

 יד רעביא טפיול ײצילָאּפָאטעג יד .גנוגעװַאב ַא .סַאג ןפיוא ּפָארַא ףיול'כ

 : טיירש ןוא ןפיוה-ָאטעג יד רעביא ,ןסַאג

 -ןדיי ןופ ףיוה ןיא רענעמ טלַא טפור סנעג בקעי טנַאדנעמָאק-ָאטעג רעד --

 -- הנכס ןיא זיא ָאטעג רעד .טַאר

 ןפיוא .טַאר-ןדיי ןופ ףיוה םוצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןפיוה עלַא ןופ ןדיי ןעמָארטש

 : טגָאז ןוא רבח ַא ךימ טלַאהרַאפ געוו

 ןיא ןפורעג סנעג בקעי טָאה טכַאנייב .ןכַאז עשילרעטסיוא רָאפ ָאד ןעמוק'ס --

 -וָארָאב ענעיכ ,גרעבנעטיוו קחצי : בַאטש-ָאּפפ ןופ רעדילגטימ עקינייא טַאר-ןדיי

 -סעד זיא סעומש ןטימניא .סעומש ַא ףיוא קיניָאװכ עשַארבַא ןוא רענווָאק אבא ,יקס

 .ןטסיצילָאּפ עשיווטיל עקינייא טימ ןעמוקעגקירוצ ןוא ָאטעג ןרעסיוא סױרַא רעל

 ןטייק ןיא טדימשעג ןוא ןגרעבנעטיוו קחצי טריטסערַא טָאה ןעמ

 . יז טָאה ,סעּפע ךיז טיירג סע זַא ,דשח ַא טַאהעג סנטייצַאב טָאה .ָאּפ.פ

 טריפעג טָאה ײצילָאּפ יד ןעו .ךַאו רעד ףיוא םירבח טלעטשעגסיוא ךיילג

 יַאב ןיא ןטסיצילָאּפ יד ןלַאפַאב םירבח-.ָא.פ.פ יד ןענעז ,ןטדימשעג ַא ,ןגרעבנעציוו

 + .,טכוזעג טרעוו רע ,ןפָאלטנַא זיא רע .ןגרעבנעטיוו קחצי טיירפ
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 ןטימ ןיא ,ענעקָארשרעד ,ןדיי ןופ ץרַאװש ןעוועג זיא טַאר-ןדיי ןופ ףיוה רעד

 טרעטנענרעד סָאװ ,העש עשיגַארט ,ערעווש יד קידנריּפש ,עטקעוועגפיוא טכַאנ

 ַא ןטלַאהעג ןוא גנוניואוו ןייז ןיפ ןָאקלַאב ןפיוא ןע:ַאטשעג זיא סנעג בקעי .ךיז

 | : םלוע םוצ עדער

 -זָאק טסינומָאק רעשיליוּפ ַא ָאּפַאטסעג ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעג זיא טָאטש ןיא --

 -נָאק ןיא ןענַאטשעג זיא רע זַא ,טלייצרעד רע טָאה גנושרָאפסױא רעד ייב .יקסווָאל

 -ורד עמייהעג ַא ןַארַאפ זיא ָאטעג ןיא זַא ,גרעבנעטיוו םענייא טימ ָאטעג ןיא טקַאט

 -סעג .טָאטש ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד רַאפ ןפורפיוא טקורד רעכלעוו .יירעק

 ײצילָאּפ-ָאטעג רעד םוטַאמיטלוא ןַא ןבעגעג טָאה יז .ןגרעבנעטיוו טרעדָאפ ָאּפַאט

 יד ןײרַא ןעייג -- טינ ביוא ןוא ןגרעבנעטיוו העש עקינייא ןופ ךשמ ןיא ןלעטשוצ

 .ָאטעג יד סעבמָאב טימ ןפרַאװַאב ןלעװ ןענַאלּפָארעַא ;ָאטַעג ןיא ןעקנַאט עשטייד

 .ךעלסעג

 : םלוע םוצ טעדנעוװעג ךיז טָאה סנעג

 -יואוונײא-ָאטעג עלַא ןופ ןבעל סָאד ןייז בירקמ ? ןָאט טציא ןעמ לָאז סָאװ --

 ןעװעטַאר וצ ידכב ,םענייא םעד טכַאמ רעד ןבעגרעביא רעדָא ,םענייא בילוצ סרענ

 4 ? ןעמעלַא
 : תולוק טרעהעג ךיז ןבָאה םלוע ןופ

 ! ָאטעג םעד ןעװעטַאר ! ןגרעבנעטיוו ןבעגסױרַא --

 : טגָאזעג ןַאד טָאה סנעג בקעי

 !טכוז טייג !ףיוא םיא טכוז .סיוא ךיז טלַאהַאב רע --

 קחצי ןכוז ןָא:עג זָאל ַא ךיז טָאה ,!רעלסעד ן'פ טריזינַאגֹרָא ,טלעוורעטנ א יד

 םעד 21 סַאג עשטייד ףיוא ןלַאפַאב ייז ןענעז רענייטש ןוא סנקעטש טימ .ןגרעבנעטיוו

 -עוװַאב רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ םירבח עקידנריפנָא יד ןענופעג ךיז ןבָאה'ס ואוו ,ןינב

 טָאה רעטשרע רעד זַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ .ןסָאש טרעהרעד ךיז ןבָאה סע .גנוג

 ןכָארבעגסיױא זיא ָאטעג ןיא .רָאטַאקָאװָארּפ ַא ,ָאריּפַאש טסיצילָאּפ-ָאטעג רעד ןסָאשעג

 -עג טימ סענילַאמ יד ןיא ןפָאלעג ןענעז טייק ןוא דניק .קינַאּפ עכעלביולגמוא ןַא

 : ןעיירש

 ! ָאטעג ןרַאפ העש עטצעל יד ןעמוקעג --

 ָאטעג רעצנַאג רעד לָאז ןשטנעמ ןייא בילוצ : טשואירַאפ ןעוועג זיא ָאטעג רעד

 יד .גָאט וצ גָאט ןופ ערעטעב ץלַא טנָארפ ןופ תועידי יד ןענעז ָאד ןוא ! ןעמוקמוא

 ,ןכָאװ רָאּפ ַא ךָאנ -- ךורבנעמַאזוצ ַא עילַאטיא ןיא ;דנַאלסור ןופ ּפָא ןטערט ןשטייד

 ךָאד ןעמ ףרַאד -- .עדנע וצ זיא גירק רעד ןוא -- םישדח רָאּפ ַא ךָאנ ,רתויה לכל !

 ַא ,טציא ןעד ייז ןלָאז .טייצ יד ןּפוטשוצרעביא זיא'ס יו ןעלטימ עלַא טימ ןעז

 ! ! םענייא בילוצ ןעמוקמוא ,ןדיי טנזיוט קיצנַאװצ

 ! ןגרעבנעטיוו קחצי ןבעגסױרַא : ןעוועג זיא להקה תעד רעד

 א

 וצ לָארַאּפעיצַאזיליבָאמ םעד ןבעגעגסױרַא טָאה עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ יד

 -עז גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ סרעריפנָא יד .ןטקנוּפ-למַאז יד ןיא ךיז ןעלמַאז

 -רַאּפ ןופ טנַאדנעמָאק םעד ןבעגסױרַא : עמעליד רעשיגַארט ַא רַאפ ןענַאטשעג ןענ

 ךיז סרעטנענרעד עכלעוו ,עיצַאדיוװקיל יד ןּפוטשּפָא טימרעד ןוא גנוגעווַאב-רענַאזיט

141 



 -יווקיל רעד וצ גָאט ןבלעז ןיא ךעלנײשרַאװ ןעגנערב ןוא דנַאטשרעדיװ ןלעטש רעדָא --

 ,טלַאה ָאטעג ןופ בור רעד זַא ,טסואוועג ךיוא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .ָאטעג ןופ עיצַאד

 ףמַאק ןיא ןייגטימ טינ טעוװ ָאטעג רעד .ןבעגסױרַא ןגרעבנעטיוו קחצי ףרַאד ןעמ זַא

 .רעדירב ענעגייא ןגעק ןפמעק ןפרַאד טעװ ןעמ .דיחי ןרַאפ

 םיכסמ זיא בַאטש-רענַאזיטרַאּפ רעד זַא ,טסואוורעד ךיג ךיז ןעמ טָאה ָאנעג ןיא

 רעבָא םיא ןכוז סע .ָאטעג םעד ןעװעטַאר וצ ידכב ,ןגרעבנעטיוו קחצי ןבעגוצסורַא

 .ךיז טניפעג רע ואוו טינ ןסייוו ייז ןוא רענַאזיטרַאּפ יד

 נרעבנצטיוו קחצי

 -ַאטַאב ןייז ןריזיליבָאמ וצ לעפַאב םעד ןעמוקַאב טָאה םיובנייש לאיחי ךיוא

 ייז ןיא ,עּכורג ספמַאק ןייז ןופ םירבח רעוװעג ןלייטרַאּכ ןסייהעג טָאה רע .ןָאיל

 ןעמוקעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא ָאד .רעטרע ענעזיװעגנָא ייז רַאפ יד ןעמונרַאפ ןבָאה

 -ספמַאק רעד ןופ טעטירַאדילָאס יד ןוא טייקיטעט עטרינידרָאָאק יד קורדסיוא םוצ

 | .ָא.ּפ.פ טימ לאיחי עּפורג

 ִּש

 : דניק ןטימ יורפ סגרעבנעטיוו קחצי וצ רימ וצ טפיול טנעמָאמ םעד ןיא

 -רעד ,ןַאמ ןיימ טכוז ןעמ !דניק ןטימ סיוא ךימ טלַאהַאב ,ךימ טעװעטַאר --

 .סעקינבורע רַאפ דניק ןטימ ךימ ןּפַאכ ײצילָאּפ עשידיי יד ןעק לייוו

 ןיא ןהעש רימ ייב ּפָא טציז רע .ביל רעייז ךיא בָאה עלעגניי סגרעבנעטיוו

 ;תוישעמ עשרעדניק ענייז טלייצרעד ןוא ןעגנוצירּפשנייא ייב טקנוּפ ןשיניצידעמ-לוש

 טָאה ןוא ,קנַארטעג ןענימַאטיװ-ָאטעג םעד הנומא טימ טקנירט ,ביוט ַא יו ליטש

 ענילַאמ רעד ףיוא ןעמַאמ ןייז טימ ףױרַא םיא ךיא פַאכ -- ןגיוא עקירעיורט רעייז

 וצ ואוו ןיוש ָאטינ .ףיוה ןופ םינכש טימ לופ זיא ענילַאמ יד ,44 סַאג ענלַאװַאז ןופ

 : טגערפ ןעמ .ןעמעטָא
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 ! ןדמערפ ַא ,טכַארבעג ריא טָאה ןעמעוו --
 .ברוד ןדמערפ ַא רַאפ :םיבשות עריא טַאהעג ענילַאמ עדעי טָאה ָאטעג ןיא

 -ַאמ ןופ שינמייהעג יד ןבעגסױרַא ןעמ טעוװ רעמָאט ,ארומ טַאהעג ןעמ טָאה רעייג

 ; טגָאזעג בָאה ךיא .עניל

 ..! ענעגייא ןענעז סָאד ,ארומ טינ טָאה --

 :טסיצילָאּפ-ָאטעג ַא ןופ םיטש ַא ףיוה ןופ ךיז טרעה טנעמָאמ םעד ןיא

 -יוו ןכוזפיוא טפלעה ! וצ טרעה ,סענילַאמ יד ןופ ןדיי ,רעזייה יד ןופ ןדיי --

 ַא ןופ םידגב ןיא סיוא ךיז טלַאהַאב גרעבנעטיוו ! ָאטעג םעד טעװעטַאר .ןגרעבנעט

 יד ןיא םורַא ךיז טקוק .לטיה-ןעיורפ לעה ַא ןיא ,דיילק ץרַאװש ַא ןיא .יורפ

 ךָאנ !ךיז טעװעטַאר ןדיי ?ךייא ןשיװצ רע זיא רשפא :סענילַאמ יד ןיא ,רעזייה

 ! טרעטעמשעצ טרעוו ָאטעג רעד ןוא העש עכעלטע

 :ץפיז ַא טיג ,ענילַאמ רעד ןוֿפ ,יורפ ַא ענייא

 ? ! ןגרעבנעטיוו ןּפַאכ לָאז ןעמ ןיוש ןעמ טבעלרעד יו --

 קוק ַא רימ ףיוא טיג ,ןוז סגרעבנעטיוו ,עלהשמ ..המכסה ןגָאז ןקילב סנעמעלַא

 ךָאנ יו ,רעיוא ןפיוא ליטש רימ וצ טדער גרעבנעטיוו יורפ יד .ןגיוא עטיוט טימ

 ןענעז יודיוו ןופ ןָאט ַא ןוא :קילב ריא זיא--ןרָאי ןופ רעצ ַא ןוא ,לגנַארעג ןרעווש ַא

 :רעטרעוו עקידנשטּפעש עריא

 ןליוו עלַא ...טיוט ןייז ןליוו עלַא ...טיוט סקחצי ףיוא ןטרַאװ עלַא .עז ךיא --

 ..גָאט רעטצעל סקחצי זיא טנייה ...טיוט ןייז

 ןיא "ניק ןייז ןוא יורפ סגרעבנעטיוו קחצי ענילַאמ רעד ןיא רעביא זָאל ךיא

 ךָאנ ךיז ןעלמַאז עלַא ואוו ,טרָאד ,סַאג-ןושַארטס ףיוא ייג ךיא ןוא -- ,רעיורט ןטלּפָאט

 .קינַאּפ רעטּפַאהרעדיױש ןופ ןהעש

 :העידי ַא

 םיא טימ רָאפ טרָאד טמוק סע .21 סַאג עשטייד ףיוא ןפָאלטנַא גרעבנעטיוו ---

 .בַאטש--.ָא.פ.פ ןופ גנוטַארַאב ַא

 :העידי ַא רעדיוו ןוא ןגיולפעג ןענעז ןהעש

 ןיא ,בַאטש-רענַאזיטרַאּפ ןופ סולשַאב ןפיוא ,רעביא ךיז טיג גרעבנעטיוו --

 ..! ָאּפַאטסעג רעד ןופ טנעה יד
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 טלייצרעד רימ טָאה .ָא.ּפפ ןופ בַאטש-רענַאזיטרַאּפ ןופ דילגטימ ,קינזער לסינ

 ;:םיטרּפ עקידנגלָאפ

 -סױרַא טינ לָאז ןעמ ,בַאטש-.ָא.ּפ.פ ןופ גנוניימ יד ןעוועג זיא ירפ רעד ןיא --

 רעוועג םירבח-.ָא.פ.פ יד ןלייטרעדנַאנופ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא ,ןגרעבנעמיוו ןבעג

 סנעג בקעי .גנוקידייטרַאפ ןוא ףמַאק םוצ טיירג ןייז ןלָאז ייז ידכב ,לַאנעסרַא םענופ

 ןעועג זיא רעלטימרַאפ-טּפױה רעד .רעלטימרַאפ ,רעלדנעהרעטנוא טקישעג טָאה

 ,יקסוואראב ענעיכ :עּפורג רעשיטסינומָאק רעד ןופ רעריפנָא יד .יקסווָאשזירק

 זַא ןענופעגנייא ןוא ,ןטַארַאב ךיז ןבָאה רעקסיידאמ ַאינָאס ,יקסוועינשרעש לרעב

 יז .ןגרעבנעטיוו ןופ ןבעל םעד בילוצ הנכס ןיא ָאטעג םעד ןלעטש טינ ןעק ןעמ

 ןעמעננָא וצ בַאטש םעד טקריװַאב ןוא גנולעטש רעייז בַאטש םעד ןדלָאמעג ןבָאה

 ,גנוניימ עקיבלעז יד

 -ַארטס ףיוא ןגרעבנעטיוו וצ ןעמוקעג ןענעז קינזער לסינ ןוא רעקסיידאמ ַאינָאס
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 -ײטרַאּפ ןייז ,ַאינָאס .ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה ,גרעבנעטיוו ,רע ואוו ,15 סַאג ןוש

 טינ רעבָא טָאה רע .בַאטש--ָא.פ.פ ןופ גנוניימ יד ןעוועג עידומ םיא טָאה ,עטרבח

 טָאה בַאטש .ָאּפ.פ רעד .15 סַאג ןושַארטס ןופ ןדנואוושרַאפ זיא רע .ןעוועג םיכסמ

 ףעניפעג טנעקעג טינ ןוא ןכוז םיא ןפָאלעג זיא יקסווָאשזירק .טקַאטנָאק םעד

 םיא טימ ןריולרַאפ ,ךיז טניפעג רע ואוו טסואוועג טינ ןוא ןכוז וצ ןביוהעגנָא םיא

 רעטריוורענעד-טסרעסיוא ןַא ןיא ןעוועג ןענעז .ָאפ.פ ןופ םירבח עקידנריפנָא יד

 ,גנומיטש

 ןוא דנַאטשרעדיװ ןלעטש יצ ?טנַאדנעמָאק-.ָא.ּפפ םעד ןבעגסױרַא ?ןָאט וצ סָאװ

 ןייז וצ ןוא ָאטעג ןיא ןעקנַאט עשטייד יד ןופ ןײגנײזַא םוצ לעיטנעוװע ןעגנערברעד

 ? ףמַאק ןטצעל םעד ןעגנַאפנָא וצ טייצ יד ןיוש זיא יצ ? גנוטכינרַאפ

 דרָאמטסבלעז ןייגַאב ןיא סַאג ןיא ןיײגוצסױרַא :טגיילעגרָאפ טָאה קיניאװכ

 ֵ .ןרעװלָאװער יד טימ

 : ַא ןיא סַאג ןפיוא ןגרעבנעטיוו קחצי ןטלַאהרַאפ לייוורעד טָאה ײצילָאּפיָאטעג יד

 : רעװלָאװער ןטימ קידנסיש טנעה עריא ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה רע .דיילק-ןעיורפ

 : ,21 סַאג עשטייד ףיוא ןפָאלעגנײרַא ןוא

 י* רעד טימ בַאטש-רענַאזיטרַאּפ ןופ גנוציז עשיגַארט עגנַאל ַא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס

 לסינ ,רעקסיידאמ עינָאס ,קיניאװכ ,רענווָאק אבא ,ןאמזאלג ףסוי ןופ גנוקילײטַאב

 ,עיזיצעד רעַײז ,ןגרעבנעכיו קחצי ןלייטוצטימ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .קינזער

 .ןבעגסױרַא ךיז ףרַאד רע זַא

 סָאד םיא ןעמוקעג ןענעז --- ןאמזאלג ףסוי ,רענווָאק- אבא ,רעקסיידאמ עינאס

 גנולעטש רעייז וצ ןעוועג םיכסמ טינ טָאה רעבָא גרעבנעטיוו קחצי .ןלייטוצטימ

 : טגָאזעג טָאה ןוא

 / ןרידיווקיל לי ָאּפַאטסעג .גנורידיווקיל ןייז רַאפ ,ייס יו ייס ,טייטש ָאטעג רעד --

 7 .ָאטעג ןצנַאג םעד רעטעּפש ןוא דנַאטשרעדיװ ןופ סרעריפ יד רעירפ

 4 :טגָאזעג םיא ןבָאה רעדילגטימ-בַאטש-רענַאזיטדַאּפ יד

 זיא'ס זַא ןוא ןריולרַאפ ץלַא ןיוש זיא'ס זַא ,טינ טלַאה גנורעקלעפַאב-ָאטעג יד --

 ןופ העש יד ןרעטנענרעד טינ ליוו גנורעקלעפַאב-ָאטעג יד .העש עטצעל יד ןיוש

 .ףמַאק םעד טציא טינ ליוו גנורעקלעפַאב יד ,עיצַאדיוװקיל

 ךיוא ןענעז --- יקציװָאנַאקלימ ר"ד ,אקסריווס אנימ ,אדיפארט ,דירפ לָאטַאנַא

 : . ןבעגעגרעביא ךיוא םיא ןבָאה ייז .ןגייצרעביא ,ןעלדנַאהרעטנוא םיא טימ ןעמוקעג

 יש . רעד ןופ ןעמענוצסױרַא םיא ידכב ץלַא ןָאט טעװ רע זַא ,טרעכיזרַאפ סנעג בקעי זַא

 טק ,טנעה סָאּפַאטסעג

 3 ךלַאב זַא ,ןגָאזוצנָא םיחילש טקישעג ןוא ןעגנולקעג עלייו עדעי טָאה רעלסעד

 4 . ףעקנַאט יד טימ ָאטעג ןיא ָאּפַאטסעג ןײרַא טייג
 /  רענַאזיטרַאּפ ןופ ןעגנוניימ יד טימ ןעגנַאגעגנייא גרעבנעטיוו קחצי זיא ףוסל

 62 | : טגָאזעג טָאה רע .בַאטש
 א 5 ...ךיא ייג ,טליוו ריא ביוא --!

 .קעװַא זיא רע ןוא

 ִּש

 גרעבנעטיוו קחצי זיא ליטש .ָאטױאָאּפַאטסעג ַא טרַאװעג טָאה רעיוט ןרַאפ

 .-לָאװער ענעביוהעגפיוא ְטיִמ ײצילָאּפ-ָאטעג םיא רעטניה ןוא רעיוט םוצ ןעגנַאגעג
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 -ערברַאפ םעד טּפַאכעג טָאה ײצילָאּפ-ָאטעג : ָאּפַאטסעג רַאפ ןסייה לָאז סע ,ןרעוו
 .ָאּפַאטסעג ןופ ןרעלעק יד ןיא טריפעגקעוַא םיא טָאה ָאטיוא סָאד ...יועכ

 רטמסרַאפ ַא ןעקנירט ןבעגעג םיא טָאה רעלסעד זַא ,ןעגנַאלק ןעוועג ןענעז סע

 - .רעיוט םוצ ןייג ןרַאפ קנַארטעג

 טקינײּפרַאפ ביא ןעמ טָאה יצ .טיױט ןעוועג גרעבנעטיוו קחצי זיא ןגרָאמ ףיֹוא

 רע סָאװ ,ילַאק-ןַאיצ יד טימ דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב רע זיא יצ ,רעהרַאפ ןתשעב
 ..טנַאקַאבמוא זיא ,ךיז טימ טַאהעג טָאה

 -ַאמ יד ןופ סױּרַא טמעשרַאפ ,ליטש ,םַאזגנַאל ןשטנעמ יד ןענעז ,טנװָא ןיא
 -ייא ןקוק טמעשעג יװ ךיז טָאה ןעמ .ןבעלדָאטעג סָאד רעדיוװ ןביוהעגנָא ןוא סעניל
 ,להקה ןברק ַא ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא .ןגיוא יד ןיא ןרעדנַא םעד רענ
 ןופ געט רָאּפ ַא ךָאנ ןסירעגסױרַא ;םוקמוא רעד ָאטעג םעד טינ ןיוש טָארד טנייה
 ןרַאפ חבזמ רעד ןדנוצעגנָא טרעוו ןעוו ? ןברק רעקידרעטייוו רעד זיא רעװ :תומה ךאלמ
 ..? ָאטעג ןצנַאג

 ִּש

 ַא טקידנעעג טָאה רע ואוו ,ענליוו ןיא 1907 רָאי ןיא ןריובעג זיא גרעבנעטיוו קחצי
 -סינומָאק רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע .רעּפעטש ַא ךַאפ ןופ ןעוועג זיִא רע .לוש-סקלָאפ
 רָאי ןיא .ענליוו ןיא ןעַנייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר ןופ דילגטימ ויטרַאּפ רעשיט
 -רעדעל ןופ ןייארַאפ ןלענָאוסעּפָארּפ ןופ רעציורָאפ ןעוועג רע זיא ,ןטעװָאס וד תעשב ,0
 ךילגטימ ךיוא רעטעּפש ,עּפורג רעשיטסינומָאק רעד ןופ רעריפנָא -- ָאטעג ןיא .רעטעברַא
 -רָא יד ןופ רענייא .ָאטעג ןופ טעטימָאק-ספליה ןכעלטּפַאשלעזעג ןופ עוויטוקעזקע רעד ןופ
 רערינַאלּפ סלַא ָאטעג ןיא טעברַאעג טָאה רע .גנוגעווַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ ןרָאטַאזינַאג
 .גנולויטּפָא רעשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטונַאס רעד ןופ טקנוּפ-זָאלכרוד ןרַאטינַאס םייב

 ענליוו ןופ גנואיירּפַאב רעד ךָאנ גָאט ַא ,רענַאזיטרַאּפ רענליוו יד ןופ "המקנ, עּפורג-סּפמַאק יד
 ,רענפמעק עקטיוו : רענַאזיטרַאּפ יד ,דנַארב המלש דָאװוװו ןופ טנַאדנעמָאק ,דיגמ ןנחלא עּפורג-ריּפשסיוא רעד ןופ רעריפנָא םעד ,סור ַא ,רעריפנָא-בַאטש םעד : ןעמ טעז דליב ןפיוא)

 .(דנַארב רעזייל ןוא ַאקסריווס ַאנימ ,טסואַאּפ ,דיגמ היתב ,ןַאגַאק
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 תוירחא רעווישקעלָאק ןופ געט יד ןיא .7

 -סכורברעביא ןַא ןעוועג זיא ,גרעבנעטיוו קחצי עידעגַארט יד ,ילוי רעט16 רעד

 / .רענַאזיטרַאּפ יד ןופ קיטקַאט רעד ןיא ןוא גנַאג-ןעקנַאדעג םעד ןיא גָאט

 -עג יד .טריריּפסנָאקעד זיא עיצַאזינַאגרָא יד .יבעגעגפיוא זיא שינעמייהעג סָאד

 ןיא חוּכ-סדנַאטשרעדיװ רעטנּפָאװַאב ַא ָאד זיא'ס זַא ,רָאלק ןיוש סייוו ײצילָאּפ-ָאט

 ןייק טינ ךיוא רעבירעד ןיוש זיא סָאד ;סרעריפ יד ןענעז סע רעװ סייוו יז .ָאטעג

 ןרעדָאפ ָאּפַאטסעג יד טעװ ןגרָאמ זַא ,ןטרַאװרעד וצ זיא'ס .ָאּפַאטסעג רעד רַאפ דוס

 זַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס :;.ָאפ.פ ןופ םירבח עקידנריפנָא עלַא ןוא בַאטש םעד

 וצ דלַאװ ןיא ןײגקעװַא ןלָאז ןַאמ קיצנאווצ ַא ןופ עּפורג ַא ךָאנ טימ ןַאמזַאלג ףסוי

 ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ ןופ ןשטנעמ טרעהעג ןבָאה עּפורג רעד וצ .רענַאזיטרַאּפ יד

 ,ָאטעג ןיא

 ,ענָאלָאק ַא יװ ,ָאטעג ןופ סױרַא ייז ןענעז ,גָאטרַאפ ,1943 ילוי ןטס22 םעד

 -געוו ַא יו ןעגנַאגעג זיא ,ןַאיצנעוװס ןופ ןַאמטרעג עקיש .טעברַא רעד וצ טייג סָאװ

 עקייליוו-יינ ךרוד ןעוועג זיא געוו רעד .רעוועג ןעמוקאב טָאה רענייא רעדעי .רעזייוו

 ,ןדיי ןצרעפ ןסָאלשעגנָא ייז וצ ךיז ןבָאה עקייליוויינ ןיא .רעדלעוו רעשטַארַאנ יד ןיא

 -זַאלג ףסוי טסילשַאב עקנעליוו רעד רעביא לקירב ַא וצ ןעגנַאגרעד ןענעז יז ןעוו
 ,שטיוװעקצַאמ קחצי ,לדנוז ,ןָאדרָאג רעדירב :עּפורג-ריּפשסיױא ןַא ןקישוצסיורַא ןַאמ

 לָאמַא טימ .ַא .א ,יקסוועינשרעש ַאזָאר ,יקסיקארוב לחר ,יניָאקָאּפס םייח ,ןזח עקלומ

 -עג זיא עּפורג-ריּפשסיױא יד .ףמַאק ַא ךיז טלקיװטנַא סע .ןשטייד יד ןופ יירעסיש ַא

 ,ןלַאפ

 -עג יקסיקארוב לחר ןוא יקסוועינשרעש ַאזָאר ןענעז טלייצרעד טָאה ןעמ יו

 : .רַאנָאּפ ןייק ןרָאװעג טריפעגקעװַא ןוא טייהרעקידעבעל ןרָאװעג טּפַאכ

 טימ ןוא ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ עלייוורעד זיא ,רעטיײלגַאב רעד ,רענטרעג עקיש

 : .יקסנַאשטבול לארשי ךיוא םיא

 דלַאװ ןטנעָאנ ַא ןבעל סעטָאלב ןיא ןטלַאהַאבעגסיױא ךיז ןבָאה עקירעביא יד

 .טקיטכענעגרעביא טרָאד ןוא

 ןיא זַא ,טלייצרעד ףרָאד ןטנעָאנ ַא ןופ םירעיוּפ עגנוי ייז ןבָאה ירפרעד ןיא

 דצמ עטקידנואוורַאפ ךיוא ָאד ר ס .רענַאזיטרַאּפ ןגעק עװַאלבָא ןַא זיא טנגעג ןצנַאג

 ,ןשטייד יד

 -רַאפ ןוא ,ןסע טכַארבעג ,דלַאװ ןיא רעפיט טריפעגקעווַא ייז ןבָאה םירעיוּפ יד

 ,לכייט-עקנעליוו םעד רעביא טריפעגרעבירַא סעקדָאל טימ טכַאנ

 .רעדלעוו רעשטָארַאנ יד וצ ןעמוקעגנָא ןוא געט ףניפ ןעגנַאגעג ןענעז יז

 .."המקנע עפורג יד טעדנירגעג ןַאמזַאלג ףסוי טָאה רעדלעוו רעשטאראנ ,יד ןיא
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 -עג ןלַאפַאב ןַאמ ףלעווצ ןופ עּפורג ַא טימ רע זיא ,עבַאגפיוא ןַא ןריכסיוא ןתעשב

 ןוא ןַאמזַאלג ףסוי ןכלעוו ייב ,ףמַאק ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה'ס .רעניווטיל ןופ ןרָאװ

 ,ןלַאפעג ןענעז םירבח עלַא טעמכ םיא טימ

 ןייז טימ ןַאמזַאלג ףסוי רָאנ יװ ,גָאטרַאּפ זַא ,טסעומשעג ןעמ טָאה ָאטעג ןיא

 ףיוא .ָאּפַאטסעג ןיא ןעוועג עידומ םעד ןגעוו ךיילג רעלסעד טָאה ,סױרַא ןענעז עּפורג

 ַאטעג רענליוו ןופ רעמונ רענעכעלב
 סָאד ;(ןַאמ) ה{ ןוא (ָאטעג רענליוו) (6 ןוא לא תויתוא יד ךיז ןעניפעג רעמונ ןפיוא

 27 רעמונ רעד ךיז טניפעג לכעלב ןופ ןטימ ןיא ;ןַאמ ַא ויא רעבַאהניא רעד זַא ,טסויה 0

 ןוא ָאטעג ןיא רעיובעגיונ ןעמוקעג זיא ,קאשיראוואל ייב ףמַאק ןקיטּפעה ןכָאנ ןגרָאמ
 ןופ סרעּפרעק יד ףיוא ןרָאװעג ןענופעג ןענעז סָאװ ,ןרעמונ ענעכעלב יד טכַארבעג
 -יטנעדיא ָאּפַאטסעג יד טָאה ןרעמונ ענענופעג יד טול .רענַאזיכרַאּפ ענעלַאפעג יד
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 טיול .רענַאזיטרַאּפ ענעמוקעגמוא יד ןופ ןעמענ יד קעטָאטרַאק-ָאטעג רעד ןיא טדיציפ

 -וצ םייב ןלעפ סע ןשטנעמ ליפיוו ,טסואוועג ןעמ טָאה רעיוט םייב עלָארטנָאק ַא

 לעפַאב ַא ןבעגעגסױרַא ןַאד טָאה רעיובעגיונ .עדַאגירב רעכלעוו ןיא ןוא רעקקיר

 ךיוא יוװ ,ָאטעג ןופ קעװַא ןענעז סָאװ ,יד עלַא ןופ תוחּפשמ יד םיא ןבעגוצרעביא

 טרעהעג ןבָאה סע ןעמעוו וצ ,(ןרידַאגירב) סעדנַאמָאק יד ןופ .סרעריפנָא עשידיי יד

 ןַאד ןענעז קיסיירד ןוא ייווצ ַא ייב .תוחּפשמ ערעייז טימ ןעמַאזוצ ,ענעפָאלטנַא יד

 -עג טריפעגקעוַא ןוא ןעגנוניואוו ערעייז ןופ ןרָאװעג ןעמונעגסױרַא טכַאנ ןטימ ןיא

 ,רַאנָאּפ ןייק ןטרָאד ןופ ןוא ,סַאג רעקסדיל ףיא הסיפת-ָאטעג רעד ןיא ןרָאװ

 -טרָאװטנַארַאפ רעוויטקעלָאק ןופ לעפַאב ַא ןבעגעגסױרַא רעיובעגיונ טָאה ןַאד

 החּפשמ טלעפ .החּפשמ ןייז ןעמונעגוצ טרעוו דיי םענעפָאלטנַא ןדעי רַאפ :טייקכעל

 -גייא-רעמיצ יד ןלעוו :רעמיצ ןייז ןופ רעניווונייא עלַא ךעלטרָאװטנַארַאפ ןענייז ---

 ,ןדיי עלַא .ןרעװ ןסָאשרעד ףיוה רעצנַאג רעד טעװ -- ןרעוװ ןעניפעג טשינ רעניווװ

 רעקקירוצ םייב רענייא טלעפ ,ןעצ ןיא טלייטעגנייא ןרעו טעברַא רעד וצ ןעייג סָאװ

 וצ ךיז ןביוהעגנָא ןבָאה ןשטנעמ .ןסָאשרעד ןעצ עלַא ןרעוו -- טעברַא רעד ןופ

 רבח ןופ טירט יד ןטיה ןביױהנָא ןגעלפ ןשטנעמ ;ןרעדנַא םעד רַאפ רענייא ןקערש

 ,ןפיולטנַא טינ ,ןרעטייוורעד טינ ךיז לָאז רע ,טעברַא רעד ףיוא

 | יףרעוװ ןסָאשרעד טינ ריד בילוצ ליוו'כ ---

 -ָאק-קָאלב יד ,ןטנַאדנעמָאק-זױה יד ,ןטנַאדנעמָאק-ףיוה יד ןגעלפ טנוװָא ןיא

 -נעמ יד ןופ זיא סע רעוו טינ טלעפ סע יצ ןרילָארטנָאק תומישר טיול -- ןטנַאדנעמ

 ענייז וצ ףיוה ןּפיוא ןײגסױרַא טגעלפ רעמיצ ןופ זיא סע רעװ זַא ,טכַאנייב .ןשט.

 יצ ,דלודעגמוא טימ ןקיטכעדרַאפ ןפיוא ןטרַאװ עקירעביא יד ןגעלפ ,ןשינעפרעדַאב:

 טכַאנ ןטימניא ןגעלפ סניטנַאדנעמָאק-רעמיצ ענעקָארשרעד ,ןפָאלטנַא טינ רע זיא

 ךיז טָאה שינרעטסניפ רעד ןיא יצ ,ןרילָארטנָאק ןוא םינכש-רעמיצ ערעייז ןקעוופיוא

 -סגנודלעמ, עיונעג טריפעגנייא טָאה יײצילָאּפ יד .טשטילגעגסױרַא טינ זיא סע רעוו

 -יפעג ענעדלָאמרַאפ עלַא יצ ,סעיצַארטסול ןכַאמ טכַאנ ןטימְניא טגעלפ --- "רעכיב

 .רעטרע ערעייז ףיוא ךיז ןענ

 הפוקת רענעי ןיא טָאה טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רעוויטקעלַאק ןופ ץעזעג רעד

 סיוא טרעפיל דלַאװ ןיא טייג סָאװ ,רעדעי .דלַאװ ןיא ןייג ןופ געוו םעד ןסָאלשעג

 ..,םינכש ענייז ןוא החּפשמ ןייז טיוט םוצ

 יש

 -ָאטעג רעד ןופ טריטקיד ,לקיטרַא ןַא ןַאד ןענישרעד זיא ?תועידי-ָאטעג ,, ןיא

 : סקידנגלָאפ ערעדנַא ןשיוצ ןבירשעג ןעוועג זיא סע ןכלעוו ןיא ,ײצילָאּפ

 מגול םיוט רעייז ,עק'רעביא ןעוועג ןענעז תונברק וד זַא ,רָאלק זוא סע -- -- --.
 זַא ,וצרעד טכַארברעד גנוריפפיוא רעזָאלתוירחַא רעייז טימ ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ןסיוועג ןפיוא
 .דניז ערעייז טינ רַאפ ןבעל רעייז טימ ןלָאצַאב ןלָאז ןשטנעמ עקידלושמוא

 זנוא סָאד לָאז .זנוא רַאפ גנונצרָאװ ףטצצל ַא ןייז טולב ענעסָאגרַאפ סָאד לָאז ---
 -רַאפ סָאד לָאז---- טצברַא ןופ נצוו רעד רָאנ ,געוו רעדנַא ןייק ָאטשינ זיא סע זַא ,ןענָאמרעד
 ןוא סרעעופיוא-קילדנעצ ,רעריפ-ןענָאלָאק ,ןרידַאגירב רַאפ גנונערָאװ ַא ןייז טולב ענעסָאג
 ןלעפ טעוו סע ןעוו ,לאפ ןדעי ןופ ןייז עידומ ךיילג לָאז ןעמ זַא ,טרּפ ןשידיי ןדעי רַאפ
 ןוא ןטנעמיטנעס רַאפ טרָא ןייק ָאטינ ויא ָאד .רעמיצ ,בוטש ,טיוהניוא ןייז ןופ שטנעמ ַא
 ,ןָאולַאטַאב ַא ןופ ריציפָא ןַא יװ ,זומ ןעמ .עגַארפ-טכילפ ַא ויא סָאד .ןליפעג-החּפשמ
 טינ ויא גנודלעמ ַאזַא .קילגמוא ןעגנערב זנוא ןעק עכלעוו ,גנוניישרעד עדעי ןייז עידומ
 רעד זיא סָאד .ןפיכגַאב-תולג עטלּפירקרַאּפ ןבָאה עכלעוו ,ךס א ןעניימ סע יװ ,הרוסמ ןייק
 -- -- -- .רעניוווניוא-ָאטעג ןדעי ןופ בוח
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 ןטשרע םייּב דנאטשרעדיוו רעד 8
 דנאלטסע ןייק טראפסנארט

 ךעלנייוועג יו ןעייטש ָאטעג ןופ רעיוט םייב .טכַאנרַאפ ,1943 טסוגיױא ןט1 םעד

 ךיז טרעק םעצולּפ ןוא ,רעטעברַא עקידנעמוקקירוצ יד ףיוא ןטרַאװ ןוא םינומה

 :הרושב רערעווש ַא טימ ָאדנַאמָאק ַא קירוצ

 .טעברַא רעד ןופ טגָאזעגּפָא ןעמעלַא זנוא טָאה ןעמ --

 קירוצ ךיז ןרעק ָאדנַאמָאק ךָאנ ָאדנַאמָאק ,עטירד ַא ןוא עטייווצ ַא ךָאנ ןוא

 :הרושב רעבלעז רעד טימ

 .טעברַא רעד ןופ טגָאזעגּפָא ןעמעלַא --

 עלַא .ָאטעג ןצנַאג םעד טרימרַאלַא ךיילג העידי יד טָאה קָאלג"הפרש ַא יו

 ןסנעג בקעי וצ ,טַאר-ןדיי ןופ ףיוה םוצ טמָארלשעג ןוא ןסַאג יד ףיוא סױרַא ןענעז

 רעוו ...טעברַא עשידיי יד טינ ףרַאד ןעמ זַא ,סע טסייה .טגַאזטנַא ןעמעלַא --

 ...!ןבעל םוצ טכער ןייק טינ טָאה ,טינ טעברַא סע

 -ַארַאב ןענעז ןסנעג בקעי ייב ,דנַאטשוצ:-םרַאלַא ןַא ןיא ןעוועג זיא ָאטעג רעד

 יד ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ סרעריפנָא עלַא םיא ייב טלמַאזרַאפ ןענעז סע .ןעגנוט

 .טַאר?ןדיי ןופ ןעגנולײטּפָא-טּפיױה ןופ סרעטייל ,ןרידַאגירב

 טפיול םעצולּפ .ןדיי רעטנזיוט ןטרַאװ ןסַאג יד ףיוא ןוא ףױה-טַאר-ןדיי ןפיוא

 :יקסנַאלּפַאק-ןַאלּפַאק סױרַא

 ןרעװ ןעמונעגקירוצ ןלעװ ןדיי לייט ַא .ןריולרַאפ ץלַא טינ ךָאנ זיא'ס ,ןהיי --

 ,ןטייהנייא עיינ ןרעװ ןפַאשעג ןלעוו'ס .טעברַא רעד וצ

 ןשינעעשעג ערעטייוו ףיוא טרַאװעג ןוא טמעטָאעגּפָא לסיבַא טָאה ָאטעג רעד

 ,ןטייהנייא עכעלטע ןיא טעברַא ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי לָאצ עניילק ַא ,ךעלקריוו ןוא

 .טעברַא ןָא ןבילבעג זיא טייהרעמ עקידנגיוורעביא יד

 ףיוה-ןַאב םייב :טמַא-סטעברַא-ָאטעג ןופ גנודלעמ ַא -- םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 -נײא-סטעברַא עשידיי עסיורג טרימרָאפ ןרעוו קענַאבוראפ םָארדָארעַא ןפיוא ןוא

 .ןביירשרַאפ ךיז ןעק ןעמ .ןטייה

 ,עטשרע יד ןופ ןייז .ןביירשרַאפ וצ ךיז רעכיג סָאװ ,גנַארדעג ַא ןעוועג זיא'ס

 ןפיוא ןבָאה ,ָאטעג ןיא "רעקיטיונמוא, ןייק ןייז טינ ,טעברַא רעד וצ ןייג ןלעוו סָאװ

 יד .טעברַא רעד וצ קעװַא ןענעז סָאדנַאמָאק יד .טעברַא ןעמ זַא ,לּפמעטש ַא ןייש

 יצ ,ןרילָארטנָאק וצ גנערטש ןביֹוהעגנָא ןבָאה טמַא-סטעברַא רעד ,יײצילָאּפ-ָאטעג

 ,יד ןפָארטשַאב גנערטש ,טעברַא רעד ףיוא ךעלקריוו ןענעז ענעבירשרַאפ עלַא

 ןעלמרומ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ָאטעג ןיא .ןלעפ סָאװ

 ,,,טינ םענייק ףרַאד ןעמ ,טגַאזטנַא ןעמעלַא ןשטייד יד ןבָאה רעירפ ,טסייה סָאװ
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 6 יע א

 טא

  אמתסמ .טעברַא יד ןלעפרַאפ טינ לָאז רענייק זַא ,טוהל ױזַא ןעמ זיא טציא ןוא

 ..עקטסַאּפ ַא ..ןיימ ַא סעּפע ָאד טגיל

 :תודוס ידוסב ןלייצרעד וצ ךיז ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ָאטעג ןיא

 ןוא "ףיוה-יַאְב , :עגיר רעדָא דנַאלטסע ןייק טרָאּפסנַארט ַא ךיז טיירג סע --

 ...תונברק עטשרע יד ןייז ןלעוװ ?קענַאבורָאפ,

 :טגָאז ןוא קינשטַאבַאק קילעז ךימ טפור טכַאנרַאפ ןסיוועג ַא ןיא

 -רַאפ יד טימ ןעשעג סעּפע טעװ ןגרָאמ זַא ,ןעגנַאלק ערעכיז ןריסרוק'ס --

 רעד וצ ןגרָאמ ןייג טינ לעוו'כ ,ענעבירשרַאפ יד ןשיוװצ ןיב'כ .רעטעברַא ענעבירש

 -ײצילָאּפ ַא ןופ לַאפ ןיא ץיה ךיוה ,קנַארק לענש ןעמ טרעוו יוװ ,הצע ןַא ביג ,טעברַא

 .יבילַא ןַא ןייז טעװ עיזיווער

 ןענעז סע ,ןיסקַאוװ-סופיט םעד ןופ גנוצירּפשנייא עטערקסיד ַא :ץרוק זיא הצע יד

 ,דַארג קיצרעפ ןבעג טעוו'ס ןעוו .טקנוּפ ןשיניצידעמ-לוש ןיא ךעלעשעלפ ָאד ךָאנ

 -עטשַאב-סטיײקנַארק ַא ןבעג טעװ רע .ףליה עכיג ןופ רָאטקָאד םעד ןפורסורַא

 .טעברַא רעד ןופ גנואיירפַאב ַא ןוא גנוקיט

 .."עקנַארקא עקידמעצולּפ ךס ַא וצ ןרָאװעג טרימרַאלַא ךיא ןיב טנוװָא ןבלעז ןיא

 יד רעביא ןַאד ןעזעג בָאה ךיא ...גלָאפרעד טַאהעג ןבָאה ךעלעשעלפ-"סופיט; יד

 טכַאנ רענעי ןיא .ןשַאט עשיניצידעמ יד טימ ןלייא םיריוטקָאד םירבח ךס ַא ךעלסעג

 ,רענייטש-ןרינ ןופ ןלַאפנָא ,ץיה רעקידמעצולּפ ןופ עימעדיּפע ןַא שממ ןעוועג זיא

 עצנַאג יד גנוגעװַאב ןיא ןעוועג .זיא ףליה עכיג יד ...עקשיק עדנילב ,רענײטש-לַאג

 ...טכַאנ

 :ָאדנַאל ערוש ,בורק ַא םעניימ טגָאזעגנָא ךיא בָאה טכַאנ ייב

 .סעּפע ךיז טיירג'ס .טעברַא רעד וצ ןגרָאמ טינ ייג ---

 :טרעפטנעעג רימ טָאה רע

 רעשלַאפ ַא ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ עיצַאקָאװָארּפ עשלַאפ ַא אמתסמ זיא'ס --

 זַא ןעזמורַא ךיז ןלעוװ ןשטנעמ יד .ןפערט טינרָאג טַארוקַא טעװ ןגרָאמ .םרַאלַא

 טעװ ןַאד טשרע ןוא :טעברַא רעד וצ ןייג קיאור ןעמ טעוו -- קערש עטסוּפ זיא'ס

 ןיא ןוא ןייג אקווד ןגרָאמ רעבירעד לעוו'כ .ליוו יז סָאװ ,ןָאטּפָא ײצילָאּפ-ָאטעג יד

 | .ןייג וצ ןרעהפיוא םורַא געט רָאּפ ַא

 יש

 רעד ֹוצ ךעלנייוועג יו סױרַא רעטעברַא יד ןענעז ירפ רעד ןיא ןגרָאמ ףיוא

 רעצרוק ַא ןיא .תורוש ןוא סעּפורג ןיא טלייצעג ךעלנייוועג יוװ ייז טָאה ןעמ ;טעברַא

 רעכעלטסירק ַא רעװָאר ַא ףיוא ןרָאפעגכרוד רעױט-ָאטעג םעד ייברַאפ זיא םורַא טייצ

 : : טרָאװ ַא רעיוט ןיא ןָאטעג ףרָאװ ַא ןוא רעטעברַאךַאב

 ...גנונעדרָא ןיא טינ זיא ןַאב םייב ---

 זיא םעצלּפ .גנומיטש-סגנוטרַאװרעד עטסערּפעג ַא ןרָאװעג זיא ָאטעג ןיא

 -עג ןוא ןדלַאװעג טימ ןעיורפ ןוא רענעמ עּפורג ַא רעױט-ָאטעג ןַיא ןפָאלעגנײרַא

 טימ ךיז ייֵז ןבָאה ,ןטלַאהרַאפ טריבורּפ ייז טָאה ךַאװ-רעיוט עשיווטיל יד .,ןעיירש

 רעביא ,ךעלסעג יד רעביא ךיז ןפָאלעצ ,ָאטעג ןיא ןײרַא ןוא ןסירעגכרוד ןטסיופ יד

 :טלייצרעד ןבָאה ייז .רעזייה יד
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 סַאג-רעוועיק גָאר ףיוא .טעברַא רעד וצ ךעלנייוועג יוװ סױרַא ןענעז רימ ---

 זיב ּפָאק ןופ טנּפָאװַאב ,טייל-ס"ס ןופ גנוכַאוװַאב עסיורג ַא ןעמונעגרעביא זנוא טָאה

 -עגנָא זנוא ןעמ טָאה רעטעּפש .סנקעטש-ימוג ןוא ןסקיב ,ןטצלָאטסיּפ טימ סיפ יד

 עכלעזַא ,ןענַאגַאװ עטיירג ןענַאטשעג ןענעז טרָאד .ןַאב םוצ זיײװנּפורג ןריפ ןביוה

 ץַאלּפ רעד .רעטצנעפ עטעװעטָארדרַאפ טימ ,"רַאנָאפ-ענוװָאק, עיצקַא רעד ייב יוװ

 עשינָאטסע ןוא עשיטעל ,עשיווטיל ,ָאּפַאטסעג ,ס"ס טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא

 סע .ןענָאגַאװ יד ןיא ןּפורג עטשרע יד ןּפוטשוצנײרַא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ .סרענלעז

 :ןעיירשעג ןעייר יד ןשיווצ טרעהרעד ךיז ןבָאה

 --- !טיוט םוצ ןריפ ךיז .ןזָאל טינ ,ןדיי ---

 -- ףענָאגַאװ יד ןיא ןייג טינ ןוא טרָא ןַא ףיוא ןברַאטש ---

 !טפיול !ךיז טעװעטַאר !ןדַי --

 גנוכַאװַאב יד .טכליהעצ ךיז ןבָאה ןעיירשעג עדליוו ,ןפיול ןביוהעגנָא טָאה ןעמ

 ,סעקיײגַאנ-ימוג טימ ,ןעניבַארַאק טימ ןגָאלשעג ,געוו םעד טמיוצרַאפ טָאה

 רעטנזיוט יד טימ עטנּפָאװַאבמוא זנוא ןשיוװצ ףמַאק ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 ןבָאה ייז .רעוועג טימ ייז ,סעקַאלוק טימ רימ ;רעינָאטסע ,ןטעל ,רעניווטיל ,ןשטייד

 יד ףיא ענעפָאלטנַא יד טגיילעג-טיוט טָאה רעכלעוו ,רעייפ-ןעניבַארַאק ַא טנפעעג

 טלגנירעגמורַא ןבָאה עכלעוו ,ןטָארד-לכעטש יד ףיוא ,ץַאלּפ ןפיוא .,ןַאב ןופ ןסלער

 ױזַא יו טינ ןסייוו רימ .ןפָאלטנַא רימ ןענעז ןענָאגַאװ יד רעטניה ןופ .ץַאלּפ טעד

 ..ָאטעג ןיא ןעמוק וצ ןעגנולעג זיא זנוא

 ןכָארבעג ,טנייוועג ,ןסַאג יד ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ

 ַא ןיא ןייגכרוד עיצקַא עדעי טגעלפ קידנעטש .ּפָאק ןופ רָאה יד ןסירעג ,טנעה יד |

 ןייק טינ בָאה ךיא -- .ןייז סע זומ ױזַא ןוא הרזג יד זיא ױזַא .ןגייוושליטש-ןטיוט

 ןייש ַא ךיא בָאה ;טױט םוצ ךיא ייג -- ךימ ןעמ טּפַאכ ;ךיז ךיא טלַאהַאב -- ןייש

 טצַאלּפעג סעּפע טָאה לָאמ סָאד ...לזמ ןיימ זיא --- סיוא ךיז טלַאהַאב ךיא רעדָא --

 יד ןכָארבעג ןוא ןענַאטשעג ןענעז ןדיי .גנומיטש-טיוט ברע רעשיאָאטס רעד ןיא

 :טנעה

 טעװ -- טעברַא רעד וצ טינ טסייג .העושי םוש ןייק ָאטינ ?ןעמ טוט סָאװ --

 םוצ ךיד ןעמ טמענ -- טעברַא רעד וצ ָאי וטסייג ;טױט םוצ ןעמענ ךיד ןעמ

 ..?זדנוא ןעמ טריפ ןיהואוו ןוא טרָאּפסנַארט

 :טרעמָאיעג ןוא ןענַאטשעג זיא יורפ ַא

 .טעברַא רעד וצ ןייג טינ ליווכ ,סעּפע ךיז טיירג סע :טגָאזעג טָאה ןַאמ ןיימ ---

 רעיױּפ ַא ייב ןגירק וטסעוו ןַאב ןפיוא !טדער ןעמ סָאװ עלַאמ :טגָאזעג םיא ךיא בָאה

 טרטּפעג ךיא בָאה לפָאטרַאק ָאליק ַא בילוצ ,לּפָאטרַאק יד דָאש ַא ,לפָאטרַאק ָאליק ַא

 ...ןיורק ןיימ ,ןַאמ ןיימ

 ןעמוקעגנָא ןענעז םעצולּפ .ָאטעג ןופ רעיוט םוצ ןפָאלעג ןענעז ןּפורג ךָאנ ןּפורג

 טָאה ײצילָאּפ-ָאּפַאטסעג יד .רענלעז עשינָאטסע ןוא ָאּפַאטסעג טימ סָאטיױא ייווצ

 ,סָאטױא יד ןיא ייז ןדָאלרַאפ ןוא סרעפיולטנַא יד ןטלַאהרַאפ וצ לעפַאב ַא ןעמוקַאב

 :למוט ַא ןרָאװעג זיא ָאטעג ןיא

 טציא ןוא -- טרָאּפסנַארט םוצ ןדיי יד טרַאנרַאפ טָאה ײצילָאּפ-ָאטעג יד --

 .ענעפָאלטנַא יד סָאטיוא יד ןיא יז טקַאּפ
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 -ןפױלטנַא יד ןעװעטַארוצּפָא רעױט-ָאטעג םייב ףיולעגנעמַאזוצ ַא ןרָאװעג זיא'ס

 טימ ןגָאלשעג ייז ןוא סרעװעטַאר יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה רעינָאטסע יד .עקיד

 ןוא סטכער ףיוא עטעדנואוורַאפ ןלַאפעג ןענעז סע .ןדרעװש עפרַאש ,עקנַאלב יד

 -נירּפשוצּפָארַא ,הרימש רעד ןופ ךיז ןסײרוצסױרַא ןעגנולעג לייט ַא זיא ךָאד .סקניל

 ןדָאלרַאפ ןביוהעגנָא טָאה ײצילָאּפ-ָאטעג יד .ָאטעג ןיא ןפיולטנַא ןוא ָאטיױא ןופ ןעג

 .ןַאב םוצ טריפעג ןוא רעסַאװ רעשעלפ ןוא טיורב טימ ןרופ לענש
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 :טנַאקַאב ןעוועג ןיוש זיא טנוװָא ןיא

 ףמַאק ןיא ענעלַאפעג ,םיגורה טרעדנוה יירד ַא ןגיל םורַא ןוא ץַאלּפ-ןַאב ןפיוא

 . יד ;ןדנואוושרַאפ ,ןפָאלטנַא ןענעז רעטרעדנוה -ןפיולטנַא ןניב ענעסָאשרעד ןוא

 ןענָאגַאװ יד ןיא ןדָאלרַאפ ןענעז עקירעביא

 ןשטייד יד ןבָאה .טרָאּפסנַארט ןופ ןובשח ןקיטיונ םוצ ןדיי טלעפעג ןבָאה'ס

 טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,סָאדנַאמָאק "ערעכיז; עשידיי עכעלטע יד טלגנירעגמורַא

 ,טרָאּפסנַארט םוצ טריפעגסױרַא ייז ןוא טָאטש ןיא

 :טלייצרעד טָאה ןעמ

 סָאד טכַארבעג ,ןַאב םוצ ןעמוקעג ײצילָאּפ-ָאטעג רעד טימ זיא סנעג בקעי --

 ןיא ןדיי יד רַאפ עדער-סגנוקיאורַאב ַא ןטלַאהעג טָאה רע .רעסַאװ סָאד ןוא טיורב

 ןייק טעברַא ףיוא רָאנ ,טיוט םוצ טינ ייז טריפ ןעמ זַא ,טרעכיזרַאפ ייז ,סענָאגַאװ יד

 .ןעיורפ ןוא רעדניק ערעייז ןעמוק ייז וצ ןלעװ ןכיג ןיא .דנַאלטסע

 יד טָאה טנוװָא ןיא .רעשעלפ טימ ןפרָאװרַאפ םיא ןבָאה ןענָאגַאװ יד ןופ ןדיי יד

 :שידיי ףיוא ןבירשעג ,ןַאב ןופ ךעלעטעצ ךס ַא טכַארבעג ײצילָאּפ-ָאטעג

 ,דנַאלטסע ןייק זנוא טריפ ןעמ זַא ,טגָאז ןעמ ,ןַאב ןיא ךיז ןעניפעג רימ --

 -טנַאה ךס ַא טנעקרעד בָאה ךיא .עטריציפיסלַאפ טינ ןעוועג ןענעז ךעלעטעצ יד

 ןיא טריפעג ןעמ טָאה ןגרָאמ ףיוא ןוא טנװָא ןבלעז ןיא .עטנַאקַאב ןופ ןטפירש

 -ןַאב ןפיוא ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ ,עקנַארק ןוא עטעדנואוורַאפ ךס ַא לָאטיּפש-ָאטעג

 עכלעוו ,ןדיי ןופ טרעגַאלַאב ןעוועג זיא לָאטיּפש-ָאטעג סָאד .טנגעגמוא ןוא ץַאלּפ

 ַא רערעייז ךיוא עטעדנואוורַאפ יד ןשיווצ ךיז טניפעג רשפא ,ןסיוו טלָאװעג ןבָאה

 -יינ ןופ המישר ַא ןרָאװעג ןעגנַאהעגפיוא זיא רעױט-לָאטיּפשדָאטעג ןפיוא ,בורק

 .טניימ ןעמ ןעמעוו טסואוועג ןיוש טָאה םלוע רעד ..עקנַארק עשיגרוריכ ןעמוקעגנָא

 ףיוא ןעוועג טינ זיא רע'ךוא ,ןַאב ןופ לווירב ןייק ןעוועג טינ זיא ָאדנַאל ערוש ןופ

 .עקנַארק עשיגרוריכ יד ןופ עטסיל רעד

 ;ןגרָאמ ףיוא ןדלָאמעג טָאה ײצילָאּפָאטעג יד

 ןייק טַאהעג טינ ןבָאה דנַאלטסע ןייק טרָאּפסנַארט ןטימ ענערָאפעגקעװַא יד

 םיבורק ערעייז .טיירגעג טינ ךיז ןבָאה ייז .גרַאװנסע ןוא שעװ עמערַאװ ,ןעלטנַאמ

 ןפיוא ןביירשפיוא ,גרַאװנסע ןוא םידגב ןופ ָאליק ןצפופ זיב ךעלקעּפ ןעגנערב ןענעק

 ;:סערדַא -- .םענערָאפעגקעװא ןופ ןעמָאנ-עילימַאפ םעד ןוא ןעמָאנרָאֿפ םעד לקעּפ

 .רעקישּפָא םעד ,בורק ןופ סערדַא םעד ךיוא יװ ,ַארַאווייו

 רעקישּפָא סלַא .ָאדנַאל ערוש רַאפ לקעּפ ַא טכַארבעג ײצילָאּפדָאטעג ןיא בָאה ךיא

 -ָאטעג רעד ןיא ןרירוגיפ לָאז סָאװ ךָאנ ןעמָאנ ןדמערפ ַא ןבעגעגנָא ךיא בָאה

 ןבילקעג ןרעוו סע סָאװ ךָאנ ,ןסיוו טינ ןעק ןעמ -- בורק ַא סלַא ,ןעמָאנ ןיימ יײצילָאּפ

 .ךעלקעּפ יד
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 ןיוש .םלוע םעד טקיאורַאב ןוא סעדער ןטלַאהעג ןָאקלַאב ןופ טָאה סנעג בקעי

 ,עגיר ןוא דנַאלטסע ןייק רעטעברַא טרעדָאפעג םיא ןופ ןבָאה ןשטייד יד יו םישדח

 ןבָאה ,ןענופעג טינ ךיז ןטלָאװ עקיליוויירפ ןייק לייוו ןוא .טּפוטשעגּפָא ץלַא טָאה רע

 בורקב .טיױט םוצ טינ ,טעברַא ףיוא רעבָא זיא'ס .דלַאװגב ןעמונעג ןשטייד יד

 טעװ ןעמ ,טעברַא רעד וצ ןייג קיאור לָאז ןעמ .ייז ןוּכ ךעלעווירב ,ןסורג ןייז ןלעוו

 עכלעוו ,עקידנלעפ-סטעברַא עלַא ןטלַאהרַאפ ײצילָאּפ יד טעװ ןגעקַאד .,ןּפַאכ טינ

 ...טעברַא רעד ייב ןייז טינ ןלעוו

 יצ .טעברַא רעד ןופ עקידנעייגקירוצ יד ןטרַאװּפָא ןעמ טגעלפ דלודעגמוא טימ

 רעטעברַא עיטרַאּפ רעד טימ זיא טנװָא ןַא םענייא ןיא ?ןעשעג טינ סעּפע רעדיוו זיא

 :טלייצרעד טָאה רע .ָאדנַאל ערוש ךיוא רעױטיָאטעג ןכרוד ןיײרַא

 .0 רעקצינדור ףיוא .טַאר-ןדיי ןופ ףיוה

 ."ןענייש עלעג, יד ןופ עיצקעלעס יד ןעמוקעגרָאפ זיא ,(לדעס םייב) ףיוה םעד ףיוא

 .(רעטאשרעג .ק :ָאטָאפ)

 ןטנַאקַאב ַא ןיא ןיירַא- געוו ןפיוא .ןעמעלַא טימ קעװָא ןַאּב-ןופ ןפָאלעג ןיב'כ --

 בָאה ,טיורב ךעלקיטש רָאּפ ַא ךיז טימ טַאהעג .סעלייק ןשיווצ ךיז ןטלַאהַאב ,ףיוה

 טרעקעגקירוצ ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא רעטעברַא עיטרַאּפ ַא טיהעגּפָא .ןסעגעג סע ךיא

 .ךיז

 -סנַארט ןופ ענעפָאלטנַא ,"עטקיטעּפשרַאפ, ךָאנ ןעמוקוצנָא ןביוהעגנָא ןבָאה'ס

 געט רָאּפ ַא ןיא .ָאטעג ןופ "םימלענ, ןרָאװעג ןענעז עלַא יד טָא .דנַאלטסע ןייק טרָאּפ

 :הּפל הּפמ ךיז ןבעגעגרעביא ןרָאטקודנָאק-ןַאב ןבָאה םורַא

 ןבָאה ,רעדלעוו עשיסורסייו עטכידעג יד ןרָאפעגייברַאפ זיא ןַאב יד ןעיו --

 ןדיי ,טרָאּפסנַארט ןופ ןענָאגַאװ עייר עצנַאג ַא ןכערבפיוא ךיז ןביוהעגנָא םעצולּפ

 זיא לײט ַא .ןליוק עשטייד ןגיולפעגכָאנ ייז ןענעז סע ,ןַאב ןופ ןעגנורּפשעג ןענעז

 ,דלַאװ ןיא ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג רעבָא
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 דנאלטסע ןופ ןסורג ןא ןעמוק'ס .9
 ,טרָאּפסנַארט ןטימ קעװַא זיא רע :יונעג טסואוועג טינ ןעמ טָאה ָאטעג ןיא

 ןבָאה עקידנלעכ יר ןופ ןרעמיצ יד ןיא ,ןדנואוושרַאפ רע ,ןפָאלטנַא זיא סע רעװ

 עניילק ַא טָאה תיירחַא עוויטקעלָאק ןופ ץעזעג סָאד .ענעבילבעג יד ןבילקעגניירַא ךיז

 יד ןופ זיא ןייז ןעק שטנעמ רעקידנלעפ ַא .הטילש ןייק ןבָאה טנעקעג טינ טייצ

 -כעלגעמ יד טנפעעג ךיז טָאה סע .ענעפָאלטנַא רעדָא ,ענעסָאשרעד ,עטריפעגסורַא

 טָאה טנגוי .םינכש ןוא החּפשמ רַאפ ףָארטש עוויטקעלָאק ןָא ,דלַאװ ןיא ןייג וצ טייק

 ,דלַאװ ןיא ןעיצ וצ ןביוהעגנָא

 ךָאנ ךעלקעּפ עטקישעג יד קנַאד ַא ןוא עיצַארטסיגעררעביא רעיינ ַא ךרוד

 ענערָאפעגקעװַא יד ןופ עטסיל ַא טלעטשעגפיונוצ ײצילָאּפ-ָאטעג יד טָאה ,ַארַאוװייװ

 ;ןדלָאמעג טָאה יײצילָאּפ יד .םיבורק ערעייז ןופ ןוא דנַאלטסע ןייק

 יד ןופ םיבורק עלַא ןפרַאד טכַאמ רעשטייד רעד ןופ גנונעדרָארַאפ רעד טול

 ו ,טרָאּפסנַארט םוצ קיליוויירפ ןדלעמ ךיז "רעינָאטסע;

 זַא ,שידףיוא ווירב רעקילדנעצ דנַאלטסע ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז לייוורעד

 ףניפ ,עװַאק ,ּפוז גָאט ןדעי טיג ןעמ ,שיזיפ טעברַא ןעמ .ַארַאווייװ ןיא זיא ןעמ

 םענייא ןיא .עדַאלעמרַאמ לָאֵמ ַא ,ןירַאגרַאמ לקיטש ַא ,טיורב ַאקעד קיסיירד ןוא
 קיצכַא טעברַא סעצנָאו יד טימ רעטעפ רעד; :ץַאז ַא ןלַאפעגכרוד זיא ווירב יד ןופ

 זַא ,"טקעלַאיד-ָאטעג, ןפיוא ןטיײדַאב טלָאזעג טָאה סָאד -- ,'זנוא ןופ רעטעמָאליק

 קיצכַא זיא ,(סעצנָאװ יד טימ רעטעפ רעד -- ןילַאטס) טנָארּפ רעשיטעיווָאס רעד

 ןופ ווירב ַא ןיא .עטשלעפעג ןעוועג טינ ןענעז ווירב יד .ַארַאוװַײװ ןופ רעטעמָאליק

 עמזע, -- "לארשי עמש ךיא גָאז טעברַא רעד ייב/, :ץַאז ַא ןעוועג זיא ןטנַאקַאב ַא
 ןעװ טייצ רעד ןיא ,םיא טימ רימ ןשיוװצ ץַאז רעטדערעגּפָא ןַא ןעוועג זיא "לארשי

 רימ ביוא --- עװָאלָאבשזרעװ ףיוא טעברַאסגנַאוװצ ףיוא טּפַאכעג ןעמ טָאה ָאטעג ןיא
 רעד זַא ,"לארשי עמש,:?יײדַאב ,ווירב ַא ןביירש טייהנגעלעג ַא ךרוד ךיז ןלעװ
 עשיאייצילָאּפ-ָאטעג יד .רענעגנואווצעגפיוא ןייק טינ ,רעתמא ןַא זיא ווירב ןופ טסקעט
 ַארַאווייוװ ןופ ווירב ַא ןעמ קעגנָא זיא'ס זַא ,ןעגנַאלק עשלַאפ טײרּפשעג ןבָאה ןזיירק
 םוצ ןרָאפוצ טנעקעג ךיא טלָאװ ,ךעלדער בָאה ךיא ןעוע -- :רעטרעװ יד טימ
 "ךעלדער,) תועבטמ ענעדלָאג טימ זַא -- זיא ןופרעד טײטַאב רעד --- ."ףסוי רעטעפ
 ןשטנעמ ךס ַא ייב .ץענערג ןשיטעיווָאס םעד ןענעבנג ןעמ ןעק (טקעלַאידדָאטעג ןפיוא
 לייט ַא :שינעלמוטעצ-ןעקנַאדעג ַא ןרָאװעג זיא'ס ...עיזַאטנַאפ יד טציהעצ ךיז טָאה
 לייט ַא ;רעכיג סָאװ ןוא דנַאלטסע ןייק ןרָאפ וצ יאדכ זיא'ס זַא ,ןטלַאהעג טָאה ָאטעג
 טרָאד ןעמ טעװ רעטעּפש ,ײרערַאנּפָא ןַא ,עקטסַאּפ ַא זיא דנַאלטסע זַא ןטלַאהעג סָאה
 זיא'ס ,טינ ןעמ טעטכינרַאפ דנַאלטסע ןיא זַא ,ןטלַאהעג טָאה לייט ַא ;ןטכינרַאפ ןעמעלַא
 : .רעסעב זיא סָאד ,ןּפוטשּפָא ןעק ןעמ סָאװ ןוא *עגרָאטַאק, ןטרָאד
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 :גנַאלק ַא ךרוד זיא ָאטעג ןיא

 !דנַאלטסע ןופ שטנעמ ַא ָאד זיא'ס --

 ןָאקלַאב סנעג בקעי ןופ ,ןַאמיײה רידַאגירב רעד ןעמוקעג זיא'ס ,ךעלקריוו ןוא

 טָאה רע .םלוע-ָאטעג םוצ עדער ַא ןטלַאהעג רע טָאה טַאר-ןדיי ןופ ףיוה ןפיוא

 :טלייצרעד

 ןטעברַא ןדיי יד -- דנַאלטסע ןייק קעװַא עּפורג-"ןַאב; רעד טימ ןיב ךיא ---

 ןטעברַא ייז יו טלייצרעד טָאה רע ןוא .גונעג ןסע םוצ סָאװ ןבָאה רעבָא ,רעוושי

 ,ךייא ףיוא ןטרַאװ ייז ,ָאד ךייא יו רעקיאור ןטרָאד זיא ייז -- ןסע ייז סָאװ ןוא

= = 
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 טעג ןיא רעגגוה ןצא םיִונ יד

 / .ֿבָאמ ןופ סמטאװ ןוא ךעלקערש צדײא = =

 טָאה םעםיה ליה ,זעג ראד 8

 םרימולקצ ר =

 ןא ר2 2 .* ?"צ -טגנואר א :
 י+ 2 7 002 : 1 , א א 5 סא

 -/ יררגנוח

 6 וו ? '-.ונוה יד םלוה

 םז יז יססל יח ,3

 ת"ג ןוא ןעײל
 .ןבש ןַײד רעגיא

 ר

 .(ןװיכרַא-ָאװיי) טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ףורפיוא

 ןעמעלַא רַאפ ןענעז'ס .רעטעּפש רע ,רעירפ רעװ ,ןעמוק ןטרָאד עלַא טעװ ריא

 זיא סנגרָאמירפ יד ןיא לייוו ,שעוו עמערַאװ וצ טיירג ;ןקַארַאב עסיורג טַײרגעגוצ

 .רידַאגירב ןייז לע ךיא ,וצניהַא רעדיוו רָאפ ךיא .טלַאק ןטרָאד

 ;טהנעטעג ןבָאה ךס ַא .קורדנייא ןקרַאטש ַא טזָאלעגרעביא ובָאה רעטרעוו ענייז

 וצ זיא .דנַאלטסע ןייק ןרָאפ וצ ןטיירג ךיז ףרַאד ןעמ ,תמא טגָאז רע --

 .ןבעל םוצ רֶעבָא ,טעברַא עשיזיפ

 ,טוג ןטרָאד זיא םיא ביוא ;ברוקמ ַא 'סנעג ,רָאטַאקָאװָארּפ ַא זיא רע --

 .טהנעטעג ערעדנַא ןבָאה -- ןדערוצנייא סָאװ טינ רע טָאה זנוא ,ןרָאפ רע לָאז

 ךס ַא עקַאט ךיז ןבָאה ,"טרַאּפסנַארט-םיבורק, ןופ גָאט רעד ןעמוקעג זיא סע זַא
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 טָאה ייֵצ לָאּפ-ָאטעג יד ,ןטלַאהַאב ךִיז טָאה לייט ַא ;קיליװיײרפ ןדלָאמעג ןשטנעמ

 ןופ ףליה-'מ רעד טימ ,ןענופעגסיוא ייז זייוולייג ןיא סענילַאמ יד ןיא טכוזעג ייז

 ,טלעוורעטנוא רעד

 עכעלטנעמָאנ ,עכעלטפירש ןעמוקַאב "םיבורק, עלַא ןבָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 -עקסלעװַאש זיוה-עפַאק םייב ,טקנוּפ-למַאז ןפיוא טרָאּפסנַארט םוצ ןעגנודַאלנייא

 רעד ןפלָאהעג רעדיו טלעװרעטנוא יד טָאה ןעמוקעג טינ ןענעז סָאװ יִד .1 סַאג

 ןעמ טעוװ רַאפרעד זַא ,טגָאזעגוצ ייז טָאה סנעג בקעי .ןכוזסיוא ייז ײצילָאּפ-ָאטעג

 .ןריר טינ םיבורק ערעייז ןוא ייז

 -סנַארט םוצ ןעגנודַאלנייא עכעלטפירש ןעמוקַאב ןבָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 -ץניװָארּפ עטרידיווקיל "יד ןופ טסייה סָאד ,ןדיי "ענערָאפעגנירַא, עלַא טרָאּפ

 .רעד:יק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ...המודכו ןָאגרַאמס ,ריווס ,ןאיצנעווש ,ענעמשֶא :ךעלטעטש

 ,םידגב ןוא ןסע .,טנַאװעגטעב ,קעּפ ערעייז עלַא ןעמענוצטימ טביולרעד יז טָאה ןעמ

 ייב ;:טריקסיפנָאק קעּפ ענייז ןרעוװ -- סיוא ךיז טלַאהַאב ןוא טינ טמוק סע רעװ

 ןייק טקישעגסױרַא טרעוו -- םענעטלַאהַאב ַא ןופ םיצפח ןענופעג ןרעו סע ןעמעוו

 ןעמענרַאפ עכלעוו ,רעצניווָארּפ יד רָאנ ןענעז טרָאּפסנַארט ןופ טיירפַאב ;דנַאלטסע

 ןטרָאּפסנַארט עטּפָא ןרָאפעג ןענעז ױזַא .ןטלַאטשנַא-טַאר-ןדיי יד ןיא סנטסָאּפ עקיטכיוו

 עזייוולייט ,/ עניילק .טרָאּפסנַארט ַא ןיא ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע וצ ,דנַאלטסע ןייק

 .?סעיצַאדיווקיל

 טָאה ,ןעמענוצטימ סָאװ טַאהעג טינ ןבָאה עכלעוו ,תוחּפשמ ךס ַא ןעוועג ןענעז'ס

 -- גנוגרָאזרַאפ עלַאיצָאס יד ןוא זייּפש טימ טגרָאזַאב טעטימָאק-ספליה .זעג רעד ייז

 .םידגב טימ

 יש

 ןעמעלַא טרַאװרעד סע זַא ,קנַאדעג םוצ טניואוועגוצ ךיז ןבָאה ןשטנעמ-ָאטעג יד

 ,דנַאלטסע

 .(לַאמנעזָאר טסקעט) ןטעלּפוק ןעגנוזעג ןעמ טָאה ָאטעג ןיא

 .ןיוא ךיז קַאּפ ,ןייא ךיז קַאּפ,
 .ןייז טשינרָאג ןיוש ונוא ןופ טעוו'ס

 עינָאפמיס ַא ךָאנ וטסרעה טניוה

 עינָאטסע ןיא ןיוש טסיב ןגרָאמ
 .ןייא ךיז קַאּפ ,ןויא ךיז קַאּכ ָאט

 טינ טעלּפוק רעד טָאה עגיר ןייק ןטרָאּפכנַארט ענונב ןעגנַאלק יד ןגעוו ךיוא ןוא

 :!סעגרַאפ

 עגיה ךָאנ רימ ןענעו טנייה
 עגור ןייק רימ ןרָאפ ןגרָאמ

 = +-  טוָא היו קאפ"עויַאוךַיז קאפ .ָאט

 .טרָאּפסנַארט םוצ טיירגעג ןוא טקַאּפעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ ןוא

 ןענעז -- ןטַארעפער יד ,ןטרעצנָאק עשינָאפמיס יד .,יווער יד ,רעטַאעט סָאד

 ןשטנעמ ךס ַא .ןעװעג יװ לַאמרָאנ ןעמוקעגרָאפ ןטרָאּפסנַארט יד ןופ געט יד ןיא

 ןדלעמ ךיז ןגרָאמ ףיוא ןוא -- רעטַאעט לָאמ ןטצעל םעד ןעז ןייג טנװָא ןיא ןגעלפ

 ,טרָאּפסנַארט םוצ

 תועידי ערעכעליירפ ץלַא טנָארפ ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -רַאפ ןטרָאּפסנַארט יד ברע טוָאלעג ךיז טָאה םלוע-ָאטעג רעד .תולּפמ עשטייד ןגעוו
: 
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 ,?ןקַאּפ ךיז, ןשטייד יד ןָא ןביוה דלַאב זַא ,םעד ןגעוו סעיזוליא-סגנונפָאה סימ ןגיוו

 :ןעגנוזעג טָאה טעלּפוק רעד

 ןייא ךיז קַאּפ ,ןייא ךיז קַאּפ
 .ןייז רעסעב ףופ רעד טעוו'ס

 ןעגנילעג טינ ייז טעוװ לָאמ סָאד
 זעגניו לדיל סָאד "יז ןהימ

 ."!ןייא ךיז קַאּפ ,ןייא ךיז קַאּפ,

 זַא ,טנַאזעגסיוארָאפ ,"דנַאלטסע עיזוליא, רַאפ טנרָאװעג :בָאה רענַאזיטרַאּפ יד

 .-יילק ַא דנַאלטסע ןיא ןעזעג רעבָא טָאד ָאטעג ןופ ןדיי בור סָאד ,םוקמוא זיא ןטרָאד

 .ןבעל ןביילב וצ גנונעּפָאה לַארטש םענ

 טנזיוט גנילדנעצ ןוא עכעלטע ןופ טײקטנפָאװַאבמוא רעטעלּפמָאק רעד יב

 -ַאגרָא רעטרעדנוה המכ יד ןופ גנונעפָאװַאב רעניילק רעד ייב ,ָאטעג ןופ ןשטנעמ

 -רעדיוו יד ןופ סרעריפנָא ערעלוּפָאּפ יד ןופ טסולרַאפ םייב ,רענַאזיטרַאּפ עטריזינ

 ןופ סולפּפָא םייב --- גרעבנעטיוד קחצי ןוא ןַאמזַאלג ףסוי -- גנוגעוװַאב-סדנַאטש

 -ָאטעג ַא .יא ןעזעג ָאטעג ןופ ןינמ בור סָאד טָאה -- דלַאװ ןיא ןּפורג עטנּפָאװַאב

 ןקַאילָאּפ יד .רשפא ןטרַאװ ןשטייד יד ןכלעוו ףיוא ,טקַא-דרָאמ-טסבלעז ַא רָאנ ,ףמַאק

 .ןעמוק טינ ףליה וצ רעכיז ךָאד ןלעװ רעניוװטיל ןוא

 ?ןיהַא ןעמ טייג יו רעבָא ,דלַאװ ןיא ןייג וצ ןסירעג ךיז ןבָאה ןדיי רעטנזיוט

 -- ןגעוו יד ,טכַאװַאב --- סָאדנַאמָאק-סטעברַא יד ,טכַאװַאב זיא רעױט-ָאטעג סָאד

 ןבעגסױרַא ךיד ןעק רעניוװטיל רעדָא קַאילָאּפ רענעּפָארטעגנָא רעדעי .טכַאװַאב-

 .דרָאמ-טסבלעז ַא ןוא עיּפָאטוא ןַא זיא ָאטעג ןופ גנַאג"ןסַאמ ַא
 ףיוא ייקי:כיזרָאפ סיורג טימ טק קעג ןעמ טָאה ןזײרק-רענַאזיטרַאּפ .יד ןיא

 טינ רע טעװ יצ ,טרעוװ:סגנואיורטרַאפ רע זיא יצ ,ןסילשנָא ךיז ליוװ סָאװ ,ןדעי

 ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ טנעגַא ןַא טינ רֶע זיא יצ ,העש רערעווש ַא ןיא ןטַאררַאפ

 ןציזַאב תוחּפה לכל טרעדָאפעג ןעמ טָאה דלַאװ ןיא ןייג וצ ףיוא .ָאּפַאטסעג רעדָא

 ,ןייג טינ דלַאװ ןיא זָאלצוש ןעמ ןעק רעוועג ןָא .רעװלָאװער ןייא ןשטנעמ ייווצ ףיוא

 ןופ ,ןלורטַאּפ ןופ ןרעװ טּפַאכעג דלַאװ ןיא ייס ,געוו ןפיוא ייס ןעמ ןעק רעוועג ןָא

 עשיטעיווָאס יד זַא ,טסואוועג ךיוא טָאה ןעמ .רענַאזיטרַאּפ עשיטסישַאפ ןופ ,ןטידנַאב

 ...רעוועג ןָא ךיז וצ ןָא טינ ןעמענ רענַאזיטרַאּפ

 ,רעוועג ןיוש וטסָאה ןוא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא ןיא ןעמונעגנָא ןיוש וטסרעוו

 ןזָאגוצּפעביא--דלַאװ ןיא ןײגסױרַא ןופ גָאט ןלעוטנעוװע ןיא טיירג ןייז וטספרַאד

 ןייד ןוא דניק ןייד ,ןעמַאמ ןייד ,ןטַאט ןייד ,רקפה ףיוא ,ןהעש-ָאטעג ערעווש יד ןיא

 טנעקעג טינ רעבָא ךיז ןבָאה -- רעפּפָא וצ ןוא ףמַאק םוצ עטרידיצעד ךס ַא .יורפ

 ,טנעמָאמ-עיזיצעד ןטצעל ןיא ןוא החּפשמ יד רקפה ףיוא ןזָאלרעביא ןרידיצעד

 םעניא זַא ,גנוניימ ַא ָאטעג ןיא ןַאד ןפַאשעג ךיז טָאה'ס .ןכערבנעמַאזוצ ייז ןגעלפ

 ןבעל ןביילב םוצ ןסנַאש עטסערג יד ןגיל -- רענַאזיטרַאּפ יד וצ דלַאװ ןיא ןייג

 ףיוא יו טקוקעג ןעמ טָאה ,דלַאװ ןיא ןייג וצ טייקכעלגעמ יד טָאה סָאװ ,םעד ףיוא

 ,לזמ-רב ַא ףיוא ,ןכעלקילג ַא

 יַּפֶא ןבָאה סָאװ ,תוביס יד ןוא ,טייצ רענעי ןופ גנומיטש יד ןייטשרַאפ וצ ידכב

 ןיא ןייג וצ ןריבורּפ זיא סע יו ןוא געוו ַא ןכערבכרוד ןופ ןשטנעמ ךס ַא ןטלַאהעג

 יד ,סעמַאמ יד ןוא סעטַאט יד ,תוחּפשמ יד זַא ,ןלייצרעד ךיוא ןעמ זומ -- דלַאװ
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 ,דילגטימ-החּפשמ םעד ןיא ןבָאה -- ןעיורפ יד ךיוא יו ,רעטסעווש יד ןוא רעדירב

 ,רעפמעק-סטייהיירפ ןשיטסילַאעדיא ןַא ןעזעג דימת טינ ,דלַאװ םוצ ךיז טיירג סָאװ

 החּפשמ עצנַאג יד קידנזָאלרעביא ,ןעװעטַאר ןיילַא ךיִז ליוו סָאװ ,שטנעמ ַא טפָא רָאנ

 5 ..יתלצה ישפנ תא ינא .רקפה ףיוא

 וי : :ןגָאז ןגעלפ ןשטנעמ

 -- םימשה ןמ לרוג ַאזַא ,ןלַאפרַאפ זיא -- סלייטעצ שטייד רעד זנוא טָאה

 ,ןדיירפ ןיא ןעמַאזוצ ,ןדייל ןיא א ,ןיינ ?ןדיישעצ ךיז קיליוויירפ ןײלַא רעבָא

 ,טיוט ןיא ןעמַאזוצ ,ןבעל ןיא ןעמַאזוצ

 זיא דלַאװ ןיא ןייג סָאד זַא ןעזעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ לייט רעסיוועג ַא

 .טימ ןבָאה ייז ןוא דנַאלטסע ןייק ןייג טלָאװעג טינ ךָאד ןבָאה ,לַאער טינ יז רַאפ

 ,םישדח ןופ ךשמב ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןענעק וצ ףיוא סענילַאמ טיובעג עיגרענע

 :ָאטעג ןיא תוטיש יירד טרימרָאפעגסיױא ןַאד ךיז ןבָאה'ס

 לייט ַא טָאה ייז ןשיוצ ,דנַאלטסע ןייק ןטרָאּפסנַארט וצ טיירג ןענעז סָאװ יד (}

 .רעסעב ץלַא זיא ןּפוטשּפָא ןעק ןעמ רעגנעל סָאװ זַא ,טכַארטעג

 ןיא ךיז ןטלַאהַאבוצסױא טייצ רערעגנעל ַא ףיוא .ןיכמ ךיז ןענעז סָאװ יד (2

 .סענילַאמ

 -ָארּפ ןופ ןּפורג ךיוא יו ,גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא עטריזינַאגרָא יד (3

 -עגייא ףיוא ןבָאה עכלעוו ,עכעלטנגוי עזָאלהחּפשמ ,עקידנעייטש ןײלַא ןוא רעצניוו

 5 ,דלאוו ןיא ךיז ןסיײרוצסױרַא ןגעוו טכוזעג טנַאה רענ

 -- -- ןָא ןעמוק סָאװ ,ןשינעעשעג עקיטליגטנע ,עסיורג ףיוא טרַאװעג ןבָאה עלַא

 7 ׁש

 ;דיל ןייז ןפַאשעג (* ָאדיורב-.כ ָאטעג ןופ רעטכיד-סקלָאפ רעד טָאה געט ענעי ןיא

 -עג ןוא ןטלַאהסיוא םוצ ןפורעג טָאה סָאװ ,(רעלסקעוו .ג קיזומ) "ךיז טלַאה השמ,

 :סױרַא ףרַאד ןעמ זַא ,ןעקנעד

 ךיו טלַאה השמ
 ךיז רילרַאפ טשינ

 6 -- סיורַא ףרַאד ןעמ קנעדעג ןוא

 סיוא טלַאה השמ
 סיוא טינ ךיזו שטילג
 -- סוורַא ףרַאד ןעמ קנעדעג

 השמ ךיז טלַאה ,ךיו טלַאה השמ
 טייוו םינ זיא סע
 -- - ---- עסגודג יד העש !ד דלַאב ןווש טגָאלש סע

 עשיאערבעה יד ןקידנע ןכָאנ .1907 ןיא ,ענליוװ ןיא ןריובעג ,ָאדיורב לאירתכ (*
 ןיא טקיליײטַאב ווּוטקַא ךיוא ךיז טָאה ןוא טסנוק-רעטַאעט רעד ךיז רע טעמדיוו ,עיזַאנמיג
 רעטכיד-סקלָאפ רעטסרעלוּפָאּפ רעד ןעוועג רע זיא ָאטעג ןיא ."םידיימ, רעטַאעט-ןטענָאירַאמ
 :רעדילרָאטעג ערעטנַאקַאב ענייו ןופ ,ןעמא ר ר יװער-ָאטעג עטסרעמ ֹוד ןופ רָאטיוא ןוא
 ןוב .ךיא. ,(גנע היא-רעמנצ א ,גנע , ,,טינ לָאמניוק ךיא לעװ ןסעגרַאפ ךיד ָאטע;ג,
 ןוא ָארג זיא ונוא ייב רָאנ; ,'ןהעש ערעהוש ןיא ענעריובעג ןעיורפ, ,"טרָאּפסנַארט ןופ
 ,"ןגרָאמ ןרעסעב םוצ ןענַאּפש רימ ,; ,/רעטצניפ

 -רעד 1042 רָאי ןיא זיא ןוא דנַאלטסע ןייק ןרָאוװעג טריטרָאּפעד זיא ָאדיורב לאירּתּכ
 .םי ןשיטלַאב ןופ גערב םייב ,גרעבסגינעק ןבענ ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמ
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 םיוּבנייש לאיחי ןופ גאט ןיא 0
 טלגנירעגמורַא ָאטעג רעד גָאטרַאפ םעצולּפ זיא 1943 רעבמעטּפעס ןט1 םעד

 .סױרַא טינ ןוא ןיירַא טינ --- רעינָאטסע ןוא טייל-ס"ס ,ָאּפַאטסעג !מימ ןרָאװעג

 ! עיצַאדיװקיל יד ןָא ךיז טביוה'ס --

 ּפָארַא ךיז ּפַאכ ךיא .סענילַאמ יד ןיא ןעיירשעג טימ ןפָאלעג ןשטנעמ ןענעז

 ןסירעגרעביא זיא גנוגעװַאב יד .הרפש רעטסעװש ןוא יורפ ןיימ טימ סַאג ןפיוא

 ףיוה רעזנוא ןיפ ךרוד זיא סע יװ ךיז ןסייו רימ .ןסַאג יד ףיוא ןעמעלַא טּפַאכ ןעמ

 -עגיונ זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד טרָאד .לָאטיּפש-ָאטעג ןופ ףיוה ןקידנעייטש טנָאנ ם צ

 -לעוו ,ןעגנַאלק ןפיול'ס .דנַאלטסע ןייק ןשטנעמ טנזיוט ןצפופ ,ןעצ טרעדָאפ רעיוב

 ,6 סַאג ןושַארטס ףיוא לָאטיּפש ָאטעג ןופ .רתוס ךיז ערעדנַא יד ענייא ,ןענעז עכ

 טרָאד ;ןפיוה-גנַאגכרוד ךרוד החפש רעטסעווש ןוא יורפ ןיימ טימ ךרוד ךיז ךיא סייר

 ךיא סָאװ ,עטשרע יד ןופ .גנוגעוװַאב-סדנַאטשרעדיװ רעד ןופ טקנוּפ-למַאז רעד זיא

 : םיא גָאז'כ .בַאטש-רענַאזיטרַאּפ ןופ דילגטימ ,קינזער לסינ זיא ,טרָאד ןגעגַאב

 יז ,רענסעווש ןוא יורפ ןיימ טימ ןעמַאזוצ טקנוּפ-למַאז ןפיוא ןעמוקעג ןיב'כ --

 -ספמַאק ַא ייב עיציזָאּפ ַא רימ ליײטרַאפ .גנוגעוװַאב רעד וצ ןָא ךיוא ךיז ןסילש

 .רעוועג רימ ביג .ןוא ,טקנוּפ

 : טגָאז קינזער לסינ

 ,.טרָא ןייד טציא זיא טרָאד ,לָאטיּפש ןיא ךיילג ייג ---

 ! לָאטיּפש ןופ ןעמוקעג טשרע ךָאד ןיב ךיא ! לסינ --

 -עג .ןשינעעשעג עקיטולב ןטרַאװרעד וצ זיא'ס .גָאפ רעטצנרע ןַא זיא טנייה --

 .עיציזָאּפ ןייד טציא זיא ןטרָאד ,לָאטיּפש ןיא ךיילג ייג .קינייו רעייז ָאד זיא רעוו

 .רָאטקָאד סלַא קיטיונ וטזיב ןט יָאד

 ןָא טמוק דלַאב .ןײרַא לָאניּפש-ָאטעג ןיא .קירוצ ןפיוה ךרוד ךרודַא ךיז סיײר'כ

 : טסיצילָאּפ ָאטעג ןקידנעייגייב וַאפ ַא ךרוד העידי ַא

 -- .טּפַאכ ןעמ .ָאטעג ןיא ןײרַא ןענעז זשטייד יד --

 : העידי ַא רעטעּפש ןוא
 ,רענַאזיטרַאּפ ייז ןשיווצ ,ןדיי עּפורג ַא 8 סַאג לָאטיּפש ףיוא טּפַאכרַאפ --

 : העידי ַא רעדיװ ןוא
 -ַארטס ףיוא טרידַאקירַאברַאפ ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .סענילַאמ טסייר ןעמ ---

 ,6 ןוא 8 ,12 סַאג ןוש

 : תועידי ןעמוקעגנָא ןענעז רעטעּפש
 יד ןופ ןײגסױרַא ןעמעלַא טפור ,ןפיוה יד רעביא טיינ ַײצילָאּפ-ָאטעג יד --

 .טימַאניד טימ ןרעוװ ןסירעגפיוא ןלעװ ןפיוה יד זַא ,טָארד יז .סענילַאמ

* 
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 יד ןופ ןביוש .יד .סעיצַאנָאטעד וטרעהרעד ךיז ןבָאה םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 : תיעידי ןעמוקעגנָא ןענעז'ס .טרעטיצעג ןבָאה רעטצנעפ-לָאטיּפש-ָאײעג

 ,15 סַאג ןושַארטס ןֹופ לגילפ ַא ןסירטגפיוא --

 ,12 סַאג ןושַארטס ןסירעגפיוא ---

 .עטקידנואוורַאפ ןוא עטיוט רעטרעדנוה ָאד ןענעז'ס --

 ןביוהעגנָא ןוא ךעלטעב-גָארט טימ לָאכיּפש-ָאטעג ןופ ןפָאלעגסױרַא ןענעז רימ

 -וצסיורַא ,ןרעלעק ענעטָאשרַאפ ןוא זָאלג ןכָארבעצ ,ןעניאור עקידנכיור ןשיוװצ ןופ

 -רעד ןופ םיפוג עיולב ןוא ,ןדיי עקידעבעל-בלַאה ןופ סרעּפרעק עקידנטולב ןּפעלש

 -ַאטעג ןופ ןרַאטינַאס ןוא םידיױטקָאד יד ןבָאה טכַאנ עצנַאג ַא .סיירפיוא םייב עמקיטש

 ,תוברוח יד ןופ עטקידנואוורַאפ יד ןוא עטיוט יד ןעמע:סױרַא םייב טעברַאעג לָאטיּפש

 -ַארעּפָא עטסכעלגנירד יד ןריפכרוד םייב ,ףליה עכיג עטשרע יד ייז ןלייטרעד םייב

 : טימ ןרשוועג טגיײלרַאפ ןענעז לָאטיּפשדָאטעג ןופ ןרָאדירָאק ןוא ןרעמיצ עלַא .סעיצ

 .עטיוט טימ -- לביטש-םיתמ סָאד .עכקידנואוורַאפ

 ,םייבנייש לא חי ןעוועג זיא םיגורה יד ןשיוװצ -

 ִּש

 ןיא קעװַא ןוצ ענליוו ָאנעג ןזָאלרַאפ טָאה ,ווָאוַאמַאט-םיובנענעכ יכדרמ ןעוו

 ןופ לרעמיצ רעטצניפ ַא ןיא טנגעזעג םיא רימ ןבָאה ,עשרַאװ - קָאלסילַאיב געוו

 בָאה'כ .רעיוט-ָאטעג םוצ טײלגַאב םיא גָאטרַאפ ןעיורג ןיא ןוא ןטַאטשרַאװ-ָאטעג יד

 : טגערפעג טרָאד םיא

 טעװ רעוו ? ָאטעג ןיא "ץולחה, ןטימ ןריפוצנָא רעביא וטזָאל ןעמעוו ,יכדרמ --

 ? ןטערטרַאפ ךיד

 ןטערטרַאפ ךימ טעוװ םיובנייש לאיחי --

 סמיובנענעט יכדרמ געוו רעבלעז רעד ןעוועג זיא'ס : ןטערטרַאפ םיא טָאה רע

 ...לרוג רעבלעז רעד ןוא ;ענליװ ןיא סמיובנייש לאיחי ,קָאטסילַאיב ןיא

 . ןשיּרבח ,ןקיצרַאה ַא טימ ,קיסקואוו ,קנַאלש ,גנוי ןעוועג זיא םיובנייש לאיחי

 -ַאגפי'א ןַא ןריפסיוא םייב שיגרענע ,קידתינשקע ,םַאזטעברַא .ןּפיל יד ףיוא לכיימש

 םייב עניװַאל ַא יו ןזיורבפיוא רע טגעלפ ,ןבעל ןכעלגעט גָאט ןיא רעגייווש ַא :עב

 ;ןגָאז טגעלפ רע .?דנַאטשרעדיוװ; טרָאװ

 ךיוא םיא ןבָאה ייז ןוא ןעמענ טינ טייהרעקידעבעל ןשטייד יד ןלעוװ ךימ ---

 .ןעמונעג טינ טייהרעקידעבעל

 יש

 : ווירב ַא ןיא ןבירשעג רימ טָאה םיובנייש עיסעּפ

 . ָאפ ןייז .סעדָא ןיא 1914 רעבמעטּפעס ןט2 םעד ןריובעג זיא םיובנייש איליא,

 ,לעװָאק ןייק סעדָא ןופ ןרָאפעגקעװַא ןענעז -- עטַאלז רעכומ ןייז ןוא סחַיּפ רעט

 ַא ,ַאיליא :רעדניק יירד ןעװעג ןענעז ייז .רָאי ייווצ ןעוועג טלַא זיא ַאיליא ןעוו

 -ץרא ןיא רָאי קיצנַאװצ ןוא סקעז רעביא ןיוש ךיז טניפעג עכלעוו ,הרוא רעטסעווש

 -ַאבטוג ַא ןעועג זיא רעטָאפ רעד .אפיס רעטסעװװש ַא ןוא ,רוגי ץובק ןיא ,לארשי

 רענגעק .ַא ןוא ,עירעכנַאלַאג ןופ טפעשעג-טרוה ןסיורג ַא ןֹופ רעּבָאהניא ןַא ,-עציז

 ןעוועג טלַא זיא איליא ןעוו .טרילימיסַא ,ןטַאקָאװדַא -- סרעטעפ יד .םזינויצ ןופ

 -גַאװצ ןיא טכַא וצ ןברָאטשעג ן א ןרָאװעג קנַארק יעווש רעטומ ןייז זיא ,רָאי יירד

 טלַא ."עמַאמ זייז, ןַאיליא רַאפ ןעוועג זיא ,רעטומ סרעטָאפ םעד ,עבָאב יד ;רָאי קיצ

460 
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 עכלעוו ,ןעבָאב רעד וצ בוטש סרעטָאפ ןופ קעװַא איליא זיא ,רָאי ףלעווצ קידנעייז

 ןסָאלשעג:ָא ןוא לוש-"תוברת; ןיא טנרעלעג ךיז טָאה רע .ץלַא םיא רַאפ ןעוועג זיא

 -אלק ץובק ןיא רע טפיױלטנַא רָאי ןצכעז וצ ."טייהיירפ, ףינס רעלעװָאק ןיא ןעוועג

 םיובנווש לאיחי (

 טרעװ רע ןוא טעברַא ערעװש יד סיוא טינ טלַאה םזינַאגרָא רעכַאװש ןיייז ;וואס

 זיא רע .םייה א ןעמענּפָא םיא ןעמוק אפיס רעטסעווש יד טימ רעטָאפ רעד .קנַארק
 רעטילימ ןשילױּפ ןיא ןכורעג טרעוו רע ןעוו .קירוצ טינ טייג ןוא .:נשקעדַאפ רעבָא
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 -רעטילימ יד טמוקַאב ןוא ץוש ןֹוא ףמַאק ןופ דומל םעד הדמתה טימ רע טנרעל

 ןענעבנגסיירַא ןרַאפ טסערַא-רעטילימ ןיא טפָא רעבָא טציז .רעציפָא ןַא ןופ עגנַאר

 טָאה רע ואוו ,לימאבול ןופ ףינס ןיא גנַאל ןהעש ןציזּפָא ןיא סעמרַאזַאק יד ןופ ךיז

 יא ןרָאפעגמורַא ןוא לעװָאק ץובק ןיא ןעמוקעגקירוצ רע זיא רעטילימ ןופ .טנייזעג

 -נָאק ןיא ןַאד ןוא ,"טייהקרפ , ןופ םיפינס יד טרָאד ןריזינַאגרָא וצ ןילָאװ ץנַאג רעב

 ןופ ץנערעפנָאק-דוחא רעד ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה 1938 רָאי ןיא .ןליוט-סערג

 ץובק, ןיא ןעועג רע זיא 1939 - 1938 ןרָאי יד ןיא ;"ריעצה ץולחה -- טייהיירפ,

 -לַארט:עצ רעד ןוא ןייז הלוע טפרַאדעג רע טָאה לָאמ ליפ .שזדָאל ןיא "ווָאכָארָאב

 עשירָאטַאזינַאגרָא וצ קיכיונ ןעוועג זיא רע לייוו ,טביולרעד טינ םיא טָאה טעטימָאק

 ןופ םירבה ןריפרעביא םייב רע טעברַא 1939 רָאי ןיא .טעברַא עשירעיצרעד ןוא

 ןיא .ענליוו ןייק ןילָאװ ךרוד ,עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד רעטנוא ןעוועג זיא סָאװ ,ןליוּפ

 'יד טימ ןעמַאזוצ .37 סַאג רעשטָאבוס ףיוא -- הירחש ץובק ןיא רע טמוק 1929 רָאי

 "טייהיירפ, ףינס םעד ףיוא רע טלעטש יקסנארביזאק דוד ןוא לאירזע טסורכ םירבח

 רָאי ןיא .רעדניק יד ןופ גנואיצרעד רעד וצ עביל רעסיורג טימ ךיז טעמדיוו ןוא

 ,ענליוו ןופ קעװַא טרָאפ הירחש ץובק ןופ םירבח לייט רעטסערג רעד ןעוו ,0

 יד ןריפוצנָא ןפלעהוצטימ ידכב ,ןביילב לָאז רע זַא ,זכרמ ןופ סולשַאב רעד טלַאפ

 .המחלמ יד סיוא טכערב סע .םירבח ענעבילבעגרעביא יד טימ טעברַא

 -אוו ןיא הירחש ןופ םראפ רעד ןיא םירבח טימ תושיגּפ ןיא ליײטנָא טמענ רע

 -רַאּפ ןופ קנַאדעג רעד םיא ייב טײטשטנַא סע .דלַאװו רעטערקַאז ןיא ןוא עפמוקאל

 .עקנַאזיט

 ,ָאטעג ןיא ןבירטעג ןעמעלַא זנוא טָאה ןעמ ןעוו ,1941 רעבמעטּפעס ןט6 םעד

 : : רימ וצ רע טגָאז
 ! דלַאװ ןיא ןײגקעװַא ןעמ זומ טנייה --

 :ָאטעג ןיא ןעמַאזוצ ןדיי עלַא טימ ןײגנײרַא רעבָא םיא טעב ךיא

 ןייג ךָאד ןזומ רימ ,גנודניברַאפ ןייק ןוא רעוועג ןייק טינ .ךָאד ןבָאה רימ ---

 ,ָאטעג ןיא

 -- טניואוועג ןבָאה רימ ואוו ,סַאג רעקסלואוויוו ןופ ןבירטעג זנוא טָאה ןעמ

 .דיל שיצולח ַא ןעגניז וצ םעצולּפ ןָא טביוה םיובנייש לאיחי .רעדָארָאגװָאנ ךרוד

 עקידנעייג יד וצ ןדער וצ ןָא טביוה רע .םענעגושמ ַא ףיוא יוװ םיא ףיוא ןקוק עלַא
 ; ןדיי

 ...םיסנ ןיא טינ טביולג ! זנוא טימ ךיז טוט סע סָאװ ,טייטשרַאפ ,טקוק ,ןדיי --

 : 1 : טביירש ןייטשנרעב ָאעל

 :םירְבח רַאפ טרעלקרעד ַאיליא טָאה ,1941 רעבמעטּפעס ןט6 םעד

 ! עלַא טמוק ,ןפמעק דלַאװ ןיא ייג ךיא ,ָאטעג ןיא טינ ייג ךיא --

 -עג ןשיטָאשיקןָאד ןקיזָאד בעד ןגעװ סעציײלּפ יד טימ ןשטעווק עקימורַא יד

 ? איליא רַאפ ךיוא --- .ָאטעג ךרוד גנוטער -- זיא סרוק רעד ;קנַאד

 -ינכעטָארטקעלע : ךַאפ ןייז .טייהנייא רעשטייד ַא ןיא ןטעברַא וצ ןָא טביוה רע

 עשידיי ערעדנַא יד וצ ןפורּפָא םיא ןגעוו ךיז טגעלפ רעעזפיוא רעשטייד רעד .רעק

 ו : רעטעברַא
 טעז ןעמ ,טינ טרָאװ ןייק םיא ןופ טרעה ןעמ ,טינ רימ טלעפעג דיי רעד --

 ! סױרַא םיא ףרַאװ ךיֹא .האנש טימ ןקוק ןגיוא ענייז ,לכיימש ןייק ןּפיל ענייז ףיוא
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 -וױּפ רעוייסערגָארּפ רעד טימ ןעגנואיצַאב ןּפינקוצנָא ןזיווַאב רע טָאה לייוורעד

 -רַא ןצנַאג ַא ןגָארטוצנײרַא ןזיװַאב טָאה ,טָאטש ןיא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעשיל

 -עוװַאב עקרַאטש ַא ןריזינַאגרָא וצ ןוא ָאטעג ןיא ןליוק ןוא ןרעװלָאװער ןופ לַאנעס

 עיצקַא רעד ךָאנ ,1943 טסוגיוא ןיא .רעפמעקיָאטעג עשידרערעטנוא יד ןופ גנוג

 -ילח טריזינאגרָא ןוא ךיז םורַא טלמַאז רע .טפַאהרעביפ רע טעברַא ,"רַאנָאּפ-ענוװָאק;

 םיא זיא ,דובכ ןשידיי ןרַאפ ןפמעק ליוװ סָאװ ,דיי רערעדנַא רעדעי ךיוא רעבָא .םיצ

 -נַאמָאק רעד זיא רע .סעּפורג יד טימ סעיצקעל רע טריפ טכענ עצנַאג ךרוד .רעייט

 ןוא טרעדנוה רעביא טקישעגסױרַא ןיוש רע טָאה דלַאװ ןיא .ןָאילַאטַאב ַא ןופ ריד

 -בַאטש יד ןופ רעפטנע רעד .דלַאװ ןיא ךיז טסייר רע ךיוא .עכעלטנגוי קיצפופ

 : ,עטצעל יד ןעייג רימ : זיא םירבח

 -יטרַאּפ ענייז טביילק רע סָאװ ,ןליפ לַאיצָאס ןייז רַאפ קידנענכיײצַאב זיא'ס

 טינ ,ץניװָארּפ רעד ןופ טנגוי יד ;עסַאמ רעד ןשיווצ ךעלכַאזטּפױה ןטורקער-רענַאז

 ענייז ןשיוװצ זיא רע .ןעייר ענייז טלופרַאפ ,ןרעגַאל יד ןופ טכַארבעגרעהַא גנַאל

 .רבח רעטשרע ןוא רעלעפַאב רעטשרע רעד רענַאזיטרַאּפ

 ,ירפ רעד ןיא רעגײזַא ףניפ ,19423 רעבמעטּפעס ןט1 םעד ןענעז ןשטייד יד ןעוו

 טייקכיג רעד טימ .ןרָאװעג טרימרַאלַא .ךיילג רע זיא ,ָאטעג םעד ןלַאפַאב םעצולּפ

 ,ןּפורג ןפורעגפיונוצ ,ןלעפַאב ןבעגעג רע טָאה ןַאמרעטילימ ַא ןופ טייקרעכיז ןוא

 גנוטַארַאב רעצרוק ַא ךָאנ .רעמעדיוב ןוא ןרעלעק ןופ רעוועג סָאד ןבָארגעגסױרַא

 ףיוא טקנוּפ-סגנוקידייטרַאפ םעד ןעמונעגרעביא רע טָאה ,.ָא.ּפפ ןופ בַאטש ןטימ

 ַא טימ טעטכַאבָאַאב ןוא ,טרַאװ ןוא רענצנעפ םייב רע טגיל ָאד ,12 סַאג ןושַארטס

 .ץרַאה קידנּפַאלק

 ךיז טָאה ,ןַאלּפ-ספמַאק ןיא עיציזָאּפ עטשרעדָאפ יד ,12 סַאג ןושַארטס ףיוא 2

 ךרעב ןעוועג ןענעז ייז ןשיווצ .ןַאמ 40 ןופ דנַאטשַאב | א רעפמעק עּפורג ַא ןענופעג

 ,עּפורג ַא) וָאשַאבור םייח עּפורג רעד ןופ םירבח 20 ;איליא עּפורג-ספמַאק ןופ 0

 עכעלטע טימ טשרע זיא ןוא ,דלַאװ ןיא ןײגסױרַא טלָאװעג רעירפ ןיוש טָאה עכלעוו

 .ָאפ.פ ןופ םירבח ןעצ ַא ךיוא יװ ..ָא.פ.פ רעד ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא קיריצ געט

 ,7 סַאג ןושַארטס ןרָאװעג טמיטשַאב זיא טקנוּפ סגנוקידייטרַאפ רעטייווצ סלַא

 ןענַאטשעג זיא טקנוּפ רעקיזָאד רעד .טבעלעג טָאה איליא ןכלעוו ןיא רעמיצ ןיא

 .שטיוװָאקסיז .ָא.ּפ.פ ןופ דילגטימ-טָאטש ןופ גנוטייל רעד רעטנוא

 -לעוו ,8 סַאג ןושַארטס ףיוא ןעוועג זיא טקנוּפ-סגנוקידייטרַאפ רעטירד רעד

 איליא עּפורג-ספמַאק רעד ןופ םירבח ןופ ךעלסילשסיוא טצעזַאב ןעוועג זיא רעכ

 -ַאטַאב סַאיליא ןופ רעריפ-סגנוליײטּפָא ןופ גנוטייל רעד רעטנ א ןענַאטשעג זיא ןוא

 .ד י ג מ ןבנ חל א -- ןָאיל

 .ָאּפ.פ ןופ עיציזָאּפ-טּפיוה יד טרירטנעצנָאק ןעוועג זיא 6 סַאג ןושַארטס ףיוא

 .יר ע נ װ ָא ק א ב א ןעװעג זיא .ָא.ּפ.פ ןופ בַאטש ןופ טנַאדנעמָאק

 .טנּפָאװַאב טכעלש ןעוועג זיא 12 סַאג ןושַארטס ףיוא טקנוּפ-סגנוקידייטרַאפ רעד

 - סגנוקידייטרַאפ ןופ רעװעגנישַאמ ַא .ָא.ּפ.פ ןופ בַאטש םייב טגנַאלרַאּפ טָאה ַאיליא

 זיא סע .טרינָאּפסקע ןטסרעמ םוצ ןעוועג זיא רעכלעוו ,12 סַאג ןושַארטס טקנוּפ

 .רעוועג-ןישַאמ ַא וקיש וצ ןרָאװעג טגָאזעגוצ םיא

 -ָאטעג םוצ ,זייוותוחּפשמ ,ןעייג ןדיי .ָאטעג רעד טססוג ןוא טצכערק לייוורעד

 סַאג ןפיוא ןעייטש ןדיי ;ךיז ןרַאּפשרַאפ ,סענילַאמ ןיא ןּפיול ןדיי ;שטייד םוצ ,רעיוט
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 ץלַא סָאד זומ רע .טיוט זיא ואוו ,ןצעל זיא ואוו קידנסיוו טינ ,קיטכעמנָא ,זָאלפליה

 :טלייצרעד טָאה ,םיא ןבעל טינקעג טָאה עכלעוו ,יורפ ןייז .ןעזוצ

 זיא'ס רעבָא -- טרעטיצעג קרַאטש ןבָאה טנעה ענייז ,טרעביפעג טָאה רע --

 .ןסיש םוצ לעפַאב ןייק ןעוועג טינ ךָאנ

 ןסָאלשַאב ייז ןבָאה רעיוט םוצ טינ ןעייג ןדיי זַא ,ןעזרעד ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 ,15 סַאג-ןושַארטס ןעוועג זיא :בױק רעטשרע רעד .רעזייה יד ןסיירפיוא ןוא ןרינימ וצ

 עכעלקערש ַא טרעהעג ךיז טָאה סע .12 סַאג-ןושַארטס ןופ רעיומ רעקידנגעקטנַא רעד

 סַאג ןפיוא ןפָאלעגסױרַא ןענעז ןשטייד יד רָאנ יו .ןעיירשעג-ייוו ןוא עיצַאנָאטעד

 םיובנייש לַאיחי ןופ היוול

 -נעפ םייב סיורג רעצנַאג ןייז טימ ןביוהעגפיוא ךיז רע טָאה ,ןעזרעד ייז טָאה רע ןוא

 -עג ןשיטַאמָאטױא ןופ טרעפטנעעג ןבָאה ןשטייד יד .ייז וצ ןסָאשעג דליוו ןוא רעטס

 סָאג ַא ךיז טָאה טולב םָארטש ַא ןוא ץרַאה סַאיליא טקַאהעגכרוד טָאה ליוק ַא .רעוו

 ןענירטנַא וצ ןוא ןגיוא יד ןקירדוצוצ םיא ןזיװַאב ךָאנ טָאה יז .יורפ ןייז ףיוא ןָאטעג

 סָאװ ,גנוטסעפ יד טריבַארעצ ,סַאג ןופ עטרוכשרַאפ ,ןשטייד יד ןבָאה דלַאב לייוו ---

 : .ןינב םעד ןסירעגפיוא ןוא ּפָאק ריא ןָא ןבילבעג זיא
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 ןטונימ עטצעל ענייז ןגעוו ןבירשעג םיובנייש עיסעּפ רימ טָאה ווירב ַא ןיא
 ,12 סַאג ןושַארטס ףיוא טנַאדנעמָאק סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רע ןעוו --

 -עג ןיב ךיא .ןדיישעצ טלָאװעג טינ ךיז טָאה רע ;ןעמַאזוצ םיא טימ קעװַא ךיא ןיב

 זיא רע .ןטקנוּפ עטרידַאקירַאברַאפ עקירעביא יד ןופ ןַאמ-סגנודניברַאפ רעד ןרָאװ

 :טגָאזעג טָאה ןוא ,לארשי ץרא ןגעוו טדערעג ,טגערעגפיוא ןעוועג

 סױרַא טכַאנייב ךיילג רימ ןעייג ןַאד ,גָאט ןקיטנייה רעביא ןבעל רימ .ןעוו ---

 ,ןטרַאװ טינ ןעמ ןעק רעמ ;דלַאװ ןיא

 יד ןסירעגפיוא ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד יד ףיוא ןסיש ןעמונעג טָאה רע ןעוו

 ןעוועג רע זיא ,לגניצ סָאד ןָאטעג יצ ַא טָאה רע ּןעוו --- 15 סַאג ןושַארטס ןופ ןרעיומ

 םיא ייב ןעוועג סנטצעל זיא עטסביל סָאד לייוו ,טלעוו רעד ףיוא רעטסכעלקילג רעד

 ץכערק ןייק וליפא רע טָאה ,זדלַאה ןיא ןפָארטעג םיא טָאה ליוק יד ןעוו .רעוועג סָאד

 -עגסױרַא טינ טנַאה ןופ רעװעג סָאד רעבָא ,ןברָאטשעג טנעמָאמ ןיא ,ןָאטעג טינ

 .,טזאק/

 : רעטייוו טלייצרעד ןייטשנרעב ָאעל

 ןופ ענעסירעגסױרַא יד ךָאנ ןעוועג ליטש ןיוש זיא סע ןעוו ,רעטעּפש ןוא --

 תוברוח יד רעטנוא ענעמוקעגמוא יד ןעוועג ןענעז ליטש ןוא ,ןדיי טנזיוט סקעז זנוא

 -עג יד ,עקידעבעל יד ןעוועג ןענעז רעליטש ךָאנ ןוא ,רעזייה ענעסירעגפיוא יד ןופ

 ןופ גרַאב ןרעביא ןגעלעג זיא רע .רעּפרעק סאיליא ןענופעג רימ ןבָאה -- ענעבילב

 טרעווילגרַאפ זיא םינּפ לעג ןייז ןיא רָאנ ,טקידעשעצ טינ ןוא ץנַאג רענייטש עקיכיור

 טגײלעגנײרַא םיא ןבָאה רימ .המקנ רעדליוו ןוא גנוגערפיוא ןופ תורכש יד ןרָאװעג

 רעד ןוא סרעפמעקיָאטעג ענעבילבעגרעביא יד ,רעיוט םוצ ןגָארטעג ןוא ןורָא ןַא ןיא

 ןבָאה רימ ןעוו ,1944 רעמוז ןיא .דובכ ןטצעל םעד ןבעגעגנּפָא םיא ןבָאה ָאטעג רעצנַאג

 -תיב רענליוו ןטלַא ןפיוא הבצמ ַא טלעטשעג רימ ןבָאה ,דלַאװ ןופ טרעקעגמוא ךיז

 : ןימלע

  ף

 םיבנש לאיחי ץולחה

 הסידואב 1914 תנשב דלונ

 יאנליוה וטיגב הנגהה ברקב לפנ
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 אטעג ןיא גאט רעטצעל ןיימ 1

 ןגָארטעג ןעמ טָאה 1942 רעבמעטּפעס ןט2 ןפיוא ןט1 ןופ טכַאנ עצנַאג ַא.

 -סיוא טָאה לָאטיּפשרָאטעג סָאד .עטקידנואוורַאפ ןוא עטיוט יד לָאטיּפש-ָאטעג ןיא

 יד רעביא ןגָארטעג ךיז ןבָאה עקידססוג ןופ ןצפיז .זיוה-הטיחש ַא סעּפע יװ ןעזעג

 .ץסייוו .םירוסי ערעייז ןופ עטקידנואוורַאפ יד טצכערקעג ךעלרעמָאי ןבָאה סע .ןלַאז

 רַאפ םירומיש ליל ַא ןעוועג זיא'ס .םיגורה יד טכוזעג תוברוח יד ןשיווצ ןבָאה ןטַאלַאכ

 -דנעצ זַא ,טסואוועג טָאה ןעמ .סרעטסעווש-ןעקנַארק ןוא ןרַאטינַאס ,םיריוטקָאד יד

 .תוברוח יד ןיא ךָאנ ןגיל ןדיי רעטרעדנוה רשפא ןוא רעגניל

 : העידי ַא ןעגנַאגרעד זיא טכַאנ עבלַאה ךָאנ

 -ַאמ רָאנ ענילַאמ טימַאניד טימ ןסיירפיוא ןייג ײצילָאּפ-ָאטעג יד טעוװ טנייה --
 .דנַאלטסע ןייק טרָאּפסנַארט םוצ ןדיי רעטנזיוט ךָאנ ןלעטשוצ זומ יז ,עניל

 - על ךרוד לָאטיּפשיָאטעג ןופ ןסירעגכרודַא ךיז ךיא בָאה גָאטרַאפ םעיורג ןיא

 .סַאג ענלַאװַאז ףיוא רעטומ ןיימ ןופ לרעמיצ םוצ ,ןפיוה ןקינייארַאפ עכלעוו ,רעכ

  ,רָאה עטרעביושעצ טימ לטנַאמ ןצרַאװש ריא ןיא עראנ רעד ףיוא ןגיל יז ןיפעג ךיא
 גיל ריא ןבענ -- טייו רעד ןיא טעשזדנָאלב סָאװ ,קילב ןטרעיורטרַאפ ַא טימ

 ,,טימ קידנעטש יז טמענ סָאד .םידגב ןוא גרַאװנסע סעּפע טימ לקעז טיירגעגוצ ַא

 ןדעי ךיז ןיא ןייא ץירק'כ .קרַאטש ריא ףיוא קוק'כ .ענילַאמ רעד ןיא טייג יז ןעוו

 ;רימ טגָאז ליפעגרָאפ ןופ םיטש ַא ,ךירטש

 ,לָאמ ןטצעל םוצ ,עמַאמ ,ךיד עז'כ --

 ' : : ריא גָאז'כ
 טרָאד ייז ,ענילַאמ רעד ןיא ייג ןוא לקעּפ סָאד ריד ַאנ ,ןײלַא טינ יז ...עמַאמ ---

 : .ןעמעלַא טימ

 : ריִמ טרעפטנע יז

 ...סנייא ץלַא ןיוש זיא'ס --

 ךיוא זיא טרָאד .לָאטיּפש-ָאטעג ןופ טונימ ַא ףיוא טּפַאכעגנײרַא ךיז בָאה'כ --

 ? ָאטעג ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןטכענ סָאװ טסייוו וד .רעטסעווש יד ןוא יורפ יד

 .ןעמַאזֹוצ טייז ריא סָאװ טוג ,ץלַא סייוו ךיא --

 ! ענילאמ רעד ןיא ןייג טסעװ וד זַא ,וצ גָאז --

 ,ןייג לעוו'כ --

 -עג ןעק סע סָאװ ,סייוו רע .ָאטעג ןיא טסנרע רעייז טנייה זיא'ס ,עמַאמ ---

 ...ןענעגעזעג ךיז רימָאל ?ןעש

 ןיא טנַאה טטרַאדעגסיױא ריא ליטש רימ טגנַאלרעד ,ףיוא ךיז טביוה עמַאמ יד

 :קנַאדעג ַא סעּפע ךרוד רימ טפיול'ס .ןגיוא עליטש יד טימ טנָאנ רימ ףיוא טקוק

 סָאװ ,ּפָאק רעד ןרָאװעג טקעדַאב רעבליז טימ טייצ עטצעל יד זיא'ס ,עז --
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 -רעדניק יד ןיא טעב-ןעקנַארק ןיימ רעביא טכַאװעג טכענ עזָאלּפָאלש ליפ ױזַא טָאה

 .ןרָאי

 !קנַאדעג רעטייווצ ַא ןוא

 .טציא ןוא ,ָאטעג ןופ געט עטצעל יד זיב ,עמַאמ ,ךיד טיהעגסיוא

 ! קילב רעטצעל ַא ,סיר ַא ךיז ביג'כ

 .! עמַאמ ,טנוזעג ייז ---

 : םיטש סעמַאמ יד ךָאנ רימ טפיול'ס

 -- -- -- ? ןעמוק ךָאנ טסעװ .וד --

 : םיטש סעמַאמ יד רָאדירָאק ןרעטצניפ ןופ ךיא רעה ,לריט םענעּפָא םעד ךרוד

 4? ןעז ךָאנ ריד לעוו'כ --

 .טנעו יד ,ןיא רעכעל ךױוד ,ףיוה וצ ףיוה ןופ ,לָאטיּפש-ָאטעג ןיא ףיול'כ -

 , דליב סעמַאמ ןיימ רימ ןיא גָארט'כ

4 

 : טלייצרעד ןעמ .טריוװרענעד גנומיטש יד זיא לָאטיּפש-ָאטעג ןיא

 ןשטנעמ טגָאי רע ,רוכש זיא רע .דליוו טנייה זיא טנַאדנעמָאק-ָאטעג רעד --

 טױטעג םיא רע טָאה ןעגנַאגעג ךיג ױזַא טינ זיא דיי ַא רענייא .סעיטרַאּפ יד ןיא

 ןריפכרוד ןענעק וצ ידכב ,רעװעג ןעמוקַאב טָאה ײצילָאּפ-ָאטעג יד .טרָא ןפיוא

 .עיצקַא יד

 יש

 .טכַאמרַאפ ןרעיט עלַא .ןסירעגרעביא זיא .ָאטעג ןיא עיצַאקינומָאק יד

 םוצ טּפַאכעג טרעװ סַאג ןפיוא ךיז טזייוװַאב סע רעוװ ;ןסָאלשעג ןפיוהכרוד עלַא

 -ַאטעג יד טרעיול'ס .ךעלגעממוא זיא סַאג ןרעביא ךיז ןסיירכרוד -- טרָאּפסנַארט

 .ָאטעג ןצנַאג ןופ ןסירעגּפָא זיא לָאטיּפש-ָאטעג סָאד ,יײצילָאּפ

 רעדעי סָאװ ,סָאד ןעיורפ ערעייז טימ ןלייטעצ רענעמ יד : לָאטיּפש-ָאטעג ןיא

 -ָאק ןיא ייטש'כ .ןדיישעצ ןעמ טעוװ רעמָאט .טנַאה ןרעטנוא ךיז טימ טָאה רענייא

 ּפָא ןדער רימ .ךעלקעּפ-רעדנַאװ ןכַאמ רימ .רעטסעווש ןוא יורפ ןיימ טימ רָאדיר

 דלַאװ ןיא םינמיס ןבעג ןענעק ךיז ןלָאז רימ ןכלעוו ךרוד רפיש ןימ ַא ךיז ןשיווצ

 ןריפ טעוװ לרוג רעד ואוו ,טעברַא ףיוא יצ

 רעדיוו ןוא .עלראמ עטַאװ .דָאי .ןדנַאברַאפ ךָאנ טכַאמעג ןרעוו שיטַאמָאטיױא

 :טפיול רעבָא קנַאדעג רעד -- עטַאװ ,דָאי

 העד וצ ךיודַא ךיז ןעמ טסייר יװ .לָאטיּפש-ָאטעג ןופ סױרַא ךיז ןעמ טסייר יו

 הרבה

 א

 ַא טימ סנעג בקעי .לָאטיּפש-ָאטעג ןופ רעיוט סָאד ףיוא ךיז טלַארּפ םעצולּפ ,

 : ןײרַא לענש ןפיול ןטסיצילָאּפ-ָאטעג עּפורג

 -קָאד עלַא ןלַאז יד ןיא ךיוה רעד ןיא ןײגפױרַא ןיוש ןלָאז ןעיורפ עלַא -- |

 ,גנולייצרעביא ןַא וצ ןיײגּפָארַא ןלָאז סרעקייטּפַא ,םיריוט

 יד ןיא סרעקיײטּפַא ןוא םיריוטקָאד יד ףױה-לָאטיּפש םוצ ןפיול ןטייז עלַא ןופ

 ,..ןטַאלַאכ עסייוו

 ! ןעייר ייווצ ןיא ךיז ןלעטשסיוא ---
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 2 : ןלעפַאב טיג סנעג בקעי

 ! עטסיל-םיריוטקָאד יד ןענעיילכרוד --

 .סיוא ךיז טלעטש ןעמ

 ,ךרוד טנעייל ןעמ

 .ןפנָארב ןופ חיר ַא םיא ןופ ךיז טריּפש סע .תורוש יד ייברַאפ זיא סנעג בקעי

 ,טייז ַא ןיא ייז טלעטש ןוא םיריוטקָאד קילדנעצ ַא ןופ עּפורג ַא ּפָא טביילק רע

 : לעפַאב ַא טיג סנעג בקעי

 ! ןטַאלַאכ יד ןָאטסיױא -- עלַא --

 ,סיוא ךיז טוט ןעמ

 -ילָאּפ יד .ןָא םיא טדָאל ןוא רעװלָאװער ַא לענש סױרַא טמענ סנעג בקעי

 ,םיריוטקָאד יד םורַא ןעלגניר טנעה יד ןיא ןרעװלָאװער ענעדָאלעגנָא טימ ןטסיצ

 יז ןשיװצ ,ןקילב-ןעיורפ ענעקָארשרעד ךיא עז סרעטצנעפ-לָאטיּפש יד ןופ

 .יורפ ןיימ

 : ףיוה ןטימ ןיא קעװַא ךיז טלעטש סנעג בקעי

 ךיז טיג סע רעװ ! םוא סקניל ;ןעגנונעדרָארַאפ עניימ ןליפסיוא ! גנוטכַא ---

 .ןסָאשרעד טרעוו טרָא ןופ ריר ַא

 ;טיירש סנעג בקעי ,ןייוועג-ןעיורפ -- סרעטצנעפ עלַא .ןופ

 .סרעטצנעפ יד ןופ ןעיורפ יד טביירטעצ ---

 -- געװַאב ַא סעּפע ךיז טיג יורפ ןיימ .רעטצנעפ םעד וצ סיר ַא ךיז ביג ךיא

 רעקיבוטש רעזנוא : ןעקרעד ךיא .רעסעמ רעסיורג ַא ּפָארַא טלַאפ סיפ עניימ וצ ןוא

 .גנונעגעזעג םוצ טנעה יד טימ טכַאמ יורפ יד : ןגיוא יד ביוה ַא ביג ךיא .רעסעמ

 .סרעטצנעפ יד ןופ ןביירט ןטסיצילָאּפ-ָאטעג יד

 :ךיז גערפ ךיא

 ...?רעסעמ סָאד סָאװ ךָאנ --

 -ָאטעג םוצ טריפ ןעמ .ןסַאג עטיוט ,לָאטיּפש-ָאטעג ןופ סױרַא ןרישרַאמ רימ

 -טסַאל ַא ,ָאּפַאטסעג ,ס"ס ;ײצילָאּפ-ָאטעג ,רעלסעד ,סנעג בקעי :טרָאד .רעיומ

 ,ָאטױא
 : ןלעטיק טעדלעמ סנעג בקעי

 ,לָאטיּפש-ָאטעג ןופ םיִריוטקָאד יד --

 !ַָאטיוא ןיא לענש --

 -נָא סָאטױא ןרָאפ'ס : ןטייוו ןופ .ָאטיױא ןיא ןיירַא ךיז ןצעז רימ ,ןעיירשעג

 ,רעױט-ָאטעג ןפיוא ,ךעלסעג-ָאטעג יד ףיוא קילב רעטצעל רעד .ןדיי טימ ענעדָאלעג

 רעסיורג ַא ּפָארַא טנייש ןטייוו ןופ ,"רַאפעג - ןעכיוז; :טפירשפיוא רעשטייד רעד

 ,יחצנה 'דוהיה, ןופ גנוריפפיוא-רעטַאעט-ָאטעג ַא ןופ טַאקַאלּפ

 : ןעקנַאדעג יד ןפיול'ס .ָאטױא רעד טפיול סע

  טסייה סָאװ .טכירעגמוא טקַאּפעגנײרַא ? ױזַא יו ? ןעשעג ָאד זיא סָאװ --

 ...עיצַאטרָאּפעד ,טרָאּפסנַארט ...ךיז טכיר ןעמ יו רָאי ייווצ ןיוש ? ?טכירעגמוא;

 ןַײק .טנגעזעג טינ ?רעטסעװש יד ןוא ?ורפ יד ןוא עמַאמ יד ןוא ?ןיהואוו

 ןלעטשוצ זומ רע ? טרַאנעגּפָא ױזַא סנעג טָאה סָאװרַאפ .טגָאזעג טינ טרָאװ ןטצעל

 -עמ ַא ןלַאפעג זיא'ס ..ןענעגעזעג ךיז טזָאלעג טינ רע טָאה סָאװרַאפ ..לָאצ ַא

 -ָאד עכעלברעטש ייווצ ...םויפרָאמ ךיז טימ בָאה ךיא ...?רעסעמ ַא סָאװ ךָאנ .רעס
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 ןעמ ,ליטש ? הרבח יד זיא ואוו ...קלח רעייז ןעמענ טלָאװעג טינ ןבָאה ייז ...סעז

 ...שרעדנַא ןייז טעוו ףוס ןיימ זַא ,טניימעג ךָאד בָאה'כ ...טריפ ןעמ ...ןדיי טריפ

 ןוא ..געוו רעגנַאל ַא ןָא טשרע ךיז טביוה'ס ? ףוס רעד טינ ךָאנ סע זיא רשפא

 קיאור ןיב ךיא ,ָאי ? קיאור ױזַא ךיא ןיב עשז-סָאװרַאּפ ..,? טיוט --- טנייה רשפא

 .ןעקנַאדעג יד ןגָאירעד טינ ןעק'כ רָאנ ...זאקראנ ַא ייב יווי

 : עשטּפעש ךיא .ךעלמיוב ,ןעעלַא עטנירגַאב .ךעלסעג ןפיול'ס

 -ןיק ,לָאמַא רימ ןענעז ָאד ! ךעלמיוב טנוזעג טייז ! ךעלסעג טנוזעג טייז ---

 ..ןעגנוזעג רעדיל רימ ןבָאה ָאד ,ןעגנַאגעג ןַאב םוצ ,רעד

 ּש

 ףגײטשּפָא : ךיז טרעה סע ,אסאר ץאלּפ

 ,רעיובעגיונ ,סרעפרַאװ-ןליוק ,ס"ס ,ָאּפַאטסעג םורַא ןוא םורַא ,ןדיי רעטנזיוט

 .סייוו ןוא

 ערעכעה יד ,ײצילָאּפ-ָאטעג יד ;ָאטעג ןופ "ךמע/, .רעמינּפ עטנַאקַאב ןעקרעד ךיא

 טרָאד ףערט ךיא .טינ ךיז ןעעז רעטעברַא-ןטַאטשרַאװ יד ,עטלעטשעגנָא טַאר-ןדִיי

 ;ןלייצרעד ייז .ָא.ּפ.פ ןופ עּפורג ַא

 ןעמ .סעיטרַאּפ עיינ ןָא ןעמוק עלייו עדעי .ןטכענ ןופ ךָאנ ָאד ןענעז רימ --

 ,6 סַאג-לָאטיּפש .ףיוא טּפַאכעג ?רַאװרעדמוא זנוא טָאה

 .ָאטעג ןופ עיצַאדיוװקיל עצנַאג יד טינ ךָאנ זיא'ס --

 ןדיי טנזיוט ןעצ ַא ךָאנ ןביילב סע --

 וצ טריפ ןעמ : טגָאז םלוע רעד .רָאפ טינ טמוק ָאטעג ןיא ףמַאק ןייק --

 .טיוט םוצ טינ ןוא -- טעברַא

 יד וצ טינ ןעייג ייז ,רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ ארומ טָאה ײצילָאּפ-ָאטעג יד --

 ,טרידַאקירַאברַאפ ןענעז רענַאזיטרַאּפ ואוו ,ןפיוה

 יוצ טינ ךיוא ןעייג ןשטייד יד --

 ,דלַאװ ןיא ןעייג ייז --- לזמ טָאה הרבח יד --

 יד ,הלילחו סח ,ןסיירפיוא ךָאנ ןוא סענימ ןגיילרעטנוא ןענעק ןשטייד יד ---

 ..ןדַאקירַאב יד טימ הרבח

 -עג טימ רעסַאװ טניורברַאפ טימ ןעלסעק ץַאלּפ ןפיוא ןָא ןעמוק ָאטעג ןופו

 רעדנַאנופ ןלייט ,ןכיק-ָאטעג יד ןיא ןטעברַא סָאװ ,ןעיורפ עשידיי .טיורב ענעטינש

 .רעסַאװ ןוא טיורב ןפיוא ךיז טפרַאו םלוע רעד .טיורב ס'אצומ ,עוװַאק ןעלפעלכָאק

 : טנעה יד ןופ ןסייר ערעדנַא

 ...רעסַאװ ּפוז ַא ךָאנ ,רעסַאװ ּפוז ַא ךָאנ --

 -ּפעלק-עדַארג רעטסעװש-ןקנַארק יד :סנירעלייט-רעסַאװ ןוא -טיורּב יד ןשיווצ

 :רימ וצ טגָאז יז .שיפ

 לָאטיּפש ןיא .ָאטעג ןופ ןָא טציא ןעמוק רימ .יורפ רעייא ןופ ךייא סורג ַא --

 ןענייװעג ,תוללי .ןָאטעגּפָא דרע ןוא למיה ךיז טָאה רענעמ יד ןריפסיורַא ןכָאנ

 ךיז ןענעק ןעיורפ .רענעמ רָאנ ןעמ טריפ טנייה זַא ,טגָאזעגנָא טָאה סנעג בקעי

 ןבָאה רעטסעװש ןוא יורפ רעייא .טרָאּפסנַארט םוצ ןגרָאמ ןביירשרַאפ קיליוויירפ

 -ַאו ַא ןייג טעוו'ס .רענעמ יד רַאפ קעּפ ןקַאּפ ןעיורפ יד ,קיליוויירפ ןבירשרַאפ ךיז

 .קעּפ ןָאג

 :וירב ןצרוק ַא רעטסעווש ןוא יורפ ,רעטומ ןיימ רַאפ רעביא ריא ביג'כ
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 ןעמַאװצ טייז .קיטומ טייז .טרָאּפסנַארט ןפיוא ןטרַאװ רימ ,אסאר ץאלּפ;

 .."ןעז ךָאנ ךיז רימ ןלעװ רשפא

 / ִּש

 : לעפַאב ַא םעצולּפ .דרערד ףיוא ןהעש טגיל ןעמ

 ! ןייטשפיוא ---

 טימ ןגיוצרַאפ ,תומהב ןופ ןענָאגַאװ עטריבמָאלּפ .ןַאב םוצ זנוא טריפ ןעמ

 ןריט יד ייב .ןייגוצנײרַא ט'קפס םלוע ."רַאנָאּפ-ענווָאק, גוצ םענעי ןיא יװ .ןטָארד

 עקשוּפ ַא וצ םענייא ןדעי ןלייט ןוא ןטסיצילָאּפ-ָאטעג ןעייטש ןענָאגַאװ יד ןופ

 : טיורב קיטש ַא ,רעסַאװ שַאלפ ַא ,ןוורעסנָאק

 ."ןסע גָאט ַא ףיוא; -

 ןיירַא טּפוטש ןעמ ,ןענעַאװ יד ןיא טייג ןעמ ןוא --- ךיז טקיאורַאב םלוע

 .ןָאגַאװ ַא ןיא ןַאמ 70 ,60 ,50 וצ

 ,ןטסיצילָאּפ-ָאטעג עגנוי ןפיולוצ ןעמוק'ס

 .ָאטעג ןיא ןלייטעצ ןוא ןעמענטימ ןלעװ רימ ,ךעלווירב עצרוק ךיג טביירש ---

 ןעמ ןוא ,ןטרָאּפסַאּפ ןופ ,ןעגנוטייצ עטלַא ןופ ריּפַאּפ ךעלקיטש טסייר ןעמ

 ,רעטסעװוש רעד וצ ,רעטומ רעד וצ ,יורפ רעד וצ ביירש ךיא .ךעלעווירב טביירש

 -סגנונעגעזעג -- ןענַאמטנעמיד לארשי וצ ,ןעלטפעש בייל וצ ,ןיקצילֶא השמ וצ

 .ךעלעווירב יד לטיה ןייז ןיא טלמַאז ןוא טפיול טסיצילָאּפ-ָאטעג רעד .רעטרעוו

 סע .ענליוו ענייש ,עטלַא יד ,ענליו : ךיא עז לרעטצנעפ ןטָארדרַאפ ַא ךרוד

 -עג ןופ גרעב יד קיאור ןעייטש'ס ,ךעלעזייה עקיאור ,עליטש יד ןטייוו ןופ ןטכיול

 ייברַאפ ןפיול ךעלעּפעק עדנָאלב ..! עובלגה ירה ,םכילע רטמ לאו לט לא .ןימיד

 : הַאנה טימ ךיז וצ ןעיירש ןוא ךעליירפ

 - ..טיוט םוצ ןדיי טריפ ןעמ --

 ..עלסה לע ךיללוע ץפנו ןתי ימ !רעדניק עליואוו ַארַאס

 ןעמ ...קיליוויירפ ךיז טביירש ןעמ ? ךעלעסעג-ָאטעג יד ןיא ןטרָאד זיא סָאװ

 ךיוא ךָאד ןעמ טריפ ךימ ? רעקוקוצ ַא יו רעטצנעפ ןיא ָאד ךיא ייטש סָאװ ...טריפ !

 ןיב עשז סָאװרַאפ .ןטרָאד ךָאנ ןיב ךיא ןוא ָאד ןיוש ןיב ךיא : ענדָאמ זיא'ס --

 .ןעקנַאדעג יד ןגָאירעד טינ ןעק ךיא רָאנ -- קיאור ,קיאור ױזַא ךיא

 רימ ,טעװעטָארדרַאפ ןעמ .ןענָאגַאװ יד ןֹופ ןריט יד טלגיררַאפ ןעמ ,םיצולּפ

 :ליטש ךיז טנָאמרעד רענייא רעדעי .גנומיטש ערעווש ַא .ןסָאלשרַאפ ןענעז

 ,.?רַאנָאּפ -ענווָאק , --

 : ןָא ךיז טפור דיי ַא

 רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ;טױט רעלַאטנעמָאמ ַא ַא סע זיא רַאנָאּפ ןיא ביוא --

 ,טיוט רעמַאזגנַאל ַא סע זיא

 טפיול'ס .לרעטצנעפ ןטעװעטָאודרַאפ םייב ייטש'כ .ריר ַא םעצולּפ טיג ןַאב יד

 .טָאטש יד

 .ןעז טינ לָאמנייק ןיוש ךיד לעווכ :אטילד םילשורי ,טנוזעג ייז --

 סָאװ ,םיטש סעמַאמ ןיימ ,םיטש ַא רעה'כ .רעדעריזַאב יד ליטש ןּפַאלק'ס -

 : ָאטעג ןיא טרָאד לסעג ַא ןופ טור
 .. ןעז ךָאנ ריד לעווכ ? ןעמוק ךָאנ טסעװ וד --
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 :קערש טימ סיוא טפור דיי ַא ,רעמַאזגנַאל ןייג וצ ןָא טביוה ןַאב יד

 . ... ר ַא נ ָא 5 וצ ךיז ןרעטנענרעד רימ ! ןדיי ---

 -לע .קערש טימ ןגיוא .רעצרעה ןּפַאלק ךיז ןרעה סע ,טייקליטש עטיט ַא

 : ענעשעק ענעגרָאברַאפ א ּפַאטַאב'כ .הליפת ַא ןעשטּפעש וצ ןָא ןביוה ןדיי ערעט

 יד ןטלַאּפשוצרעדנַאנּפ רעסעמ סָאד סױרַא םענ ךיא ..ָאד זיא םויפרָאמ סָאד

 יד ןטלַאּפש ךיז טּפַאכ טנגוי .ליטש רָאג טייג ןַאב יד .טנעװןָאגַאװ יד ןופ רעטערב

 ןטעברַא ךעלקעה ,סרעסעמ .ּפָא ךיז טלעטש גוצ רעד .סעגָאלדָאּפ יד ןופ רעטערב

 .סעגָאלדָאּפ ןיא ,טנעװ יד ןיא טפַאהרעביפ

 ..טיוט םוצ ןייג טינ ,ןפיולטנַא ---

 ןעוועג זיא'ס ..זנוא רעטניה זיא רַאנָאּפ .ריר ַא קיטסַאה טיג ןַאב יד .םעצולּפ

 .ָאטעג ןופ ץיו רעשטייד רעטצעל רעד

 : גנומיטש עטוג ַא עלַא ייב טרעוו עגר ַא ןיא

 ...זנוא רעטניה זיא רַאנָאּפ ...זנוא רעטניה זיא רַאנָאּפ

 : ןָא ךיז טפור ,טסימיטּפָא ןַא ,דיי ַא

 -- .ןייז טוג ןיוש טעוו'ס .ןייז םעט םעוט סעּפע רימָאל ...רַאנָאּפ ןטימעגסיוא ---

 ןעמ .ןורעסנָאק טימ טיורב טסע ןעמ .ךעלקעּפ יד רעדנַאנופ טמענ םלוע רעד

 ןופ ןעמונעגטימ טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד טימ דבכמ ךיז זיא ןעמ .רעסַאװ טימ טקנירטרַאפ

 ."ךיז טלַאה השמ/, : ָאטעג ןופ דיל סָאד טגניז רוחב רעגנוי ַא .ָאטעג

 ו : ןָא ךיז טפור רענייא

 .ןעמַאזוצ ןטלַאה ךיז רימָאל .בקעיל הרצ תע ןַא זיא'ס ,ןדיי ! ךיז טלַאה השמ --

 .ןבעלרעביא ייז ןרימ .ןסע ןעמַאזוצ .ןטעברַא ןייג ןעמַאזוצ ןלעוו רימ

 : םיא טרעפטנע שידיי ןשישטייד ַא טימ דיי ַא

 ריא ...רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא זיא סע סָאװ ,סייוו'כ .דנַאלשטייד ןופ ןיב ךיא ---

 ריא טעוװ ליומ ןופ ןסיב םעד .ןעמַאזוצ ןטלַאה טרָאד ךיז ןעק ןעמ יװ ,ןעז ןיוש טעוו

 טעוו שטנעמ טלַאטשעג םעד .ןרעװ ריא טעװו תויח יו .ןסײרסױרַא ןרעדנַא םעד םענייא

 ןרעו טנערברַאפ ךָאנ טעוו ריא .רעסַאו רעייא ךיג ױזַא טינ טקנירט ןוא .ןרילרַאפ ריא

 ' ...טשרוד ןופ
 : ןעשטּפעש ןדיי .ןעמעטָא וצ רעווש .טסערּפעג זיא ןָאגַאװ ןיא טפול יד .ןפיול ןהעש

 -- ? ואוו רָאנ *...ןקידיילרעד סעּפע זומ ךיא;,

 רעיירפ ַא .ןענָאגַאװ יד טנפע ןעמ .ּפָא ךיז טלעטש ןַאב יד .ןהעש רעדיוו ןפיול'ס

 ַא ןסקיב ענעפָא טימ ןשטייד רעטרעדנוה ,רעטרעדנוה טימ טלעטשעגמורַא ,ץַאלּפ

 : טיירש עמיטש עקירעזייה עשטייד

 ! לענש ,ןפיול ףניפ וצ ,ףניפ וצ ---

 סָאװ ,םלוע רעד .סעקיײגַאנ ענעמוג טימ ןגָאלש ןשטייד יד .ףניפ וצ ןפיול רימ

 -יריד ןשטייד יד .ףניפ וצ טפיול ןעמ ,סנטייצַאב ןיכמ ךיז זיא ,סענָאגַאװ יד ןיא זיא

 -טפניפ ערעטייוו ןיוש ןעמ טביירט ןַאד ןוא !טקידעלרע --- יירד ,ייווצ ,סנייא : ןריג

 : רעצ רעייז ןלייצרעד ןוא קירוצ ןפיול ןשטנעמ !רעקיטסַאה ךָאנ ןוא !קיטסַאה :ךעל

 ...ןזיװַאב טינ
 : ןריט יד ןיא ךיז טזייװַאב ס"ס .קירוצ עלַא ןיוש
 ןרעוו טעװ ,ןעניפעג טעװ ןעמ ןעמעוו ייב .ןכַאזטרעװ ,גנוריצ ,טלעג ןבעגּפָא --

 ! ןסָאשרעד
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 .טריר ןַאב יד .קעװַא ןעייג ייז .טלעג-ןריּפַאּפ ,רענייצ ענעדלָאג ,סרעגייז טיג ןעמ

 : טגָאז רענייא

 ,ןָאטעג ךוז ַא רעטציא ךָאנ ךיא טלָאװ ןַאמ-ס"ס ןַא ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו ---

 ...ןבעגעגּפָא טינ ייז טָאה ןעמ סָאװ ,גונעג ןענופעג ךָאנ טלָאװ'כ
 עלַא ,ןגיוא יד ןיא טלדניווש סע זַא ,טכידעג זיא טפול יד .ןהעש ןפיול'ס

 .ןעמעטָא טינ ןעק ןעמ .סייווש ןקיּפעלק ַא טימ ןסָאגַאב ןענעז רעמינּפ

 יד ! רעסַאװ קנורט ַא ? רעסַאװ ןעמ טגירק ואוו ,ןרעוד ךָאנ-סע טעװ גנַאל יו

 -ייווצ רעד ןיוש זיא'ס .גָאט ַא ףיוא זַא ,טגָאזעג .ןעקנורטעגסיוא גנַאל ןיוש רעשעלֿפ

 ...רעסַאװ ּפוז ַא .רעטירד רעד .תעל-תעמ רעט

 יװ ,ּפעק ףיוא ּפעק .טכַאמנָא ןיא טגיל ןעמ .טכַאנ זיא סע .ךיז טּפעלש ןַאב יד

 ! רעסַאװ טּפוז רענייא יו ךיז טרעה ליטש רעד ןיא סעּפע .טמסרַאפ

 -עג םיא זיא ,זייוונקולש רָאנ ןעקנורטעג ןוא קיטכיזרָאפ דיי רעד ןעװעג זיא'ס

 :ךיז טעב ןכש ןייז .ןעקנירט וצ טציא זיב ןבילב

 ...טיורב ןבעג ריד לעוו'כ ,רעסַאװ קולש ַא ביג --

 טיירש דיי רעד .ּפָא טינ ךיז טסייר ןוא םורַא יז טמענ רע ,שַאלּפ יד םיא טיג רע

 : סיוא

 ! רעסַאװ עצנַאג סָאד סיוא טסקנירט וד -- |

 ! רעסַאװ קולש ַא ! רעסַאװ קולש ַא -- ! רעסַאװ -- .ןָאגַאװ ןיא למוט ַא טרעוו'ס

 ..ָאטינ ןיוש זיא רעסַאװ ןייק .שַאלפ רעד ןגעוֶו ךיז טגָאלש ןעמ .ןעיירשעג ךיז ןסייר'ס

 ןכרוד .רעמַאזגנַאל טייג ןַאב יד .תעל-תעמ רעטרעפ -- דנַאלטסע ,דנַאלטעל ,עטיל

 -ַאב סעּפע ,ןּפמוז עכעלדנעמוא ,רעדלעפ עטיירב ךיא עז לרעטצנעפ ןטעװעטָארדרַאפ
 טימ ,ןייטשלזיק טימ ,דמַאז טימ סעקטענָאגַאװ ,ןקַארַאב רעדיוװ ןוא ןקַארַאב ,ןקַאר

 -שטַאט ,טנעמעצ קעז ןגָארט סָאװ ,סנטָאש ךיז ןעעז עיניל-ןַאב רעד ןבעל .ןליוק-ןייטש

 : עמיטש עשידיי ַא סעּפע ןָאגַאװ ןיא ןיירַא טיירש סע .םייל סעק

 -- ? ןדיי ? טרָאפ רעוו -- *

 : ןיירַא טו ןיא לרעטצנעפ ןכרוד יירש ךיא
 ָ! ןדיי --

 : םלוע ןטשלחרַאפ ןיא גנוגעװַאב ַא טרעוו סע

 ?ןדיי עינָאטסע ןיא ָאד עקַאט ןענעז --

 : ןרעדנַא םעד רענייא טקעוװ ןעמ .ןגיוא יד ןיא ףיוא ךיז טנפע גנונעפָאה עיינ ַא

 ! טרָא ןַא ףיוא ןיוש ןענעז רימ ! ףיוא טייטש ,ףיוא טייטש --

 עי עשידיי ןסיורד ןופ ךיז ןרעה'ס

 ! ןבעל םוצ זיא'ס

 : ּפָא ךיז טלעטש ןַאב יד

 -- == -- -- .אראווייוו

 ,דנַאלטסע תליגמ : עטנַאקַאבמוא ,עמַאזיורג סָאד ןָא ךיז טביוה סע
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 עיצאדיווקיל רעד ברע 2

 ןיוש ןיב'כ .טכַאמעגכרוד טינ ןיילַא ןיוש ךיא בָאה ָאטעג ןופ געט עטצעל יד

 ןעמוקעגנָא ןטרָאד ןענעז סע ןעוו .אראוויאוו רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןעוועג ןַאד

 : טלייצרעד ייז ןבָאה ,ענליוו ןופ ןדיי עטריפעגסורַא עטצעל יד

 ,ןטשרע םעד עטּפַאכעג ,רענעמ יד דנַאלטסע ןייק טריפעגסיורַא טָאה ןעמ זַא ---

 םוצ ךיז טעדנעוװעג ןעיורפ ךס ַא ןבָאה ,1 9 4 3 רעבמעטּפעס ןטירד ןוא ,ןטייווצ

 ןיא ןרָאפ ק י ל י װ ײ ר פ ןליװ ייז זַא ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד וצ ןוא טַאר-ןדיי

 .רענעמ ערעייז וצ רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 יורפ ןיימ ןעוועג ךיוא ןענעז ,רָאפסױרַא םוצ ןדלָאמעג ךיז ןבָאה סָאװ יד ןשיווצ

 -סיױרַא סָאד ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעבמעטּפעס ןט4 םעד .הרפש רעטסעווש ןיימ ןוא םירמ

 ןעיורפ :ןּפורג ןיא טלייטעגנייא ייז טָאה ןעמ .טנזיוט ייווצ וצ בורק ,ןעיורפ יד ןקיש

 -ַאטס-ןַאב רעד וצ .רעדניק ערערעמ טימ ןעיורפ ,דניק ןייא טימ ןעיורפ ,רעדניק ןָא

 רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןופ רעטעמָאליק עקינייא ,דנַאלטסע ןיא אראוויאוו עיצ

 יד .ָאטעג רענליו ןופ ןעיורפ טימ ןַאב ַא ןעמוקעגנָא ךעלקריוו זיא .ַארַאװיַאוו

 ייוצ ןיא גנולייטעצ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןַאד ןוא .געט יירד ןענַאטשעג זיא ןַאב

 גנוטכיר ןיא טריפעגקעווַא ןעמ טָאה -- רעדניק ןָא ןעיורפ -- עּפורג ןייא ,ןּפורג

 -עיצַארטנעצנָאק ןיא זַא ,רעיונעג טסואורעד ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש -- לַאװעד

 -ניק עניילק טימ ןעיורפ -- עּפורג עטייווצ ַא .לַאװער יב ,ַא ג ָא ָא ל ק רעגַאל

 רעטנַאקַאבמוא ןַא ןיא טקישעגקעװַא ןעמ טָאה -- ןעיורפ ערעטלע םתס רעדָא רעד

 .ם יש ט נ ע י װש ָא ןייק --- טלייצרעד רעטעּפש טָאה ןעמ יו --- גנוטכיר

 -נוה יירד ןופ לָאצ א ,.פ.ק.ה ןופ רעטעברַא יד זַא ,טנדרָארַאפ טָאה סנעג בקעי

 ןעמַאזוצ ךיז ןבײלקרעבירַא ןוא ָאטעג םעד ןזָאלרַאפ ןלָאז ,ןַאמ קיצפופ ןוא טרעד

 שטָאבוס ףיוא ,ָאטעג ןרעסיוא ןקָאלב 2 ןיא ,(ןַאמ 800 ךרע ןַא) תוחּפשמ ערעייז טימ

 ,הירחש ץובק רעד ןעוועג לָאמַא זיא סע ואוו טרָאד) 7

 טריפעגסיױרַא ןענעז ןײמעגלַא ןיא זַא ,ןבירשעג ןַאד ןבָאה "תועידי-ָאטעג, יד

 ָאטעג ןיא זַא ןוא ,ןָאזרעּפ קיסיירד טרעדנוה טנזיוט ןביז דנַאלטסע ןייק ןרָאװעג

 ,ןשטנעמ .פ.ק.ה יד טימ ןעמַאזוצ ,ןָאזרעּפ טרעדנוה ייווצ טנזיוט ןעצ ןבילבעג ןענעז

 זיא סע .פ.ק.ה ןיא ןייז וצ רערעכיז זיא'ס זַא ,ןטלַאהעג ןעמ טָאה ָאטעג ןיא

 ,פ.ק.ה ןיא ןייגוצרעבירַא גנַארדעג רעקידלַאװעג ַא ;ןרָאװעג

 ןייק ןעגנוקישסיורַא יד זַא ,ןדלָאמעג סנעג בקעי טָאה רעבמעטּפעס ןט5 םעד

 ָאטעג ןרעסיוא טעברַא םוש ןייק וצ רעמ ןלעוװ ןדיי .טקידנעעג ןענעז דנַאלטסע

 יד ןגעקַאד .ןטַאטשרַאװ-ָאטעג יד בלַאהרעניא רָאנ ןטעברַא ןלעוװ ייז .ןײגסױרַא טינ

 ןביילב טרָאד ןלעװ ,ןטקנוּפ עקיטכיוו עקינייא ןיא טקיטפעשַאב ןענעז סָאװ ,ןדיי

 .ָאטעג םעד בלַאהרעסיוא ןעניואוו דימת
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 -יוא ,םיא םורַא ןוא ָאטעג רענעסָאלשעג טלגיררַאפ ַא ןבילבעג זיא םורַא ױזַא

 -ַאל-עיצַארטנעצנָאק עשיטָאטש ,ןקָאלב עשידיי עטכַאמרַאפ עקינייא .ָאטעג ןרעס

 | : ןרעג
 .ןַאמ טרעדנוה טכַא ךרע ןַא טימ .פ.ק.ה

 ףןַאמ קיצפופ ןוא טרעדנוה ייווצ טנזיוט ךרע ןַא טימ סילייק

 .ןַאמ קיצביז ַא ייב טערַאזַאל רעשירעטילימ

 : . ןַאמ קיצכעז ַא ייב (רעטעברַא עשיזיפ) ָאּפַאטסעג

 ןעוו 1944 ילוי זיב ענליוו ןיא טריטסיזקע ןבָאה ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק 4 יד

 יו .ענליוו ןופ גנואיײרפַאב רעד רַאפ געט עקינייא ןרָאװעג טרידיוװקיל ןענעז ייז

 ןעגנַאגרעד "סילייק, ןיא ןוא ?.פ .ק .ה; ןיא ןדיי לָאצ יד זיא טלייצרעד טָאה ןעמ

 'טרָאד ןענעז סע לייוו ,רעגַאל ןדעי ןיא 1500 זיב עיצַאדיװקיל ָאטעג רעד ךָאנ

 -ָאטעג רעד תעב סענילַאמ ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי ךס ַא ןעמוקעגוצ

 : ' ,עיצַאדיװקיל

 ןבָאה ןטַאטשרַאװ-ָאטעג יד .טקיאורַאב לסיב ַא ךיז טָאה ָאטעג ןיא ןבעל סָאד

 .רעירפ יװ טנרעלעג ןעמ טָאה םוקינכעטדָאטעג ןיא .ןשטנעמ ןעמענניײרַא ןביוהעגנָא

 ןכיק יד .רעגנוה ןוא גנומערָארַאפ ןופ םינמיס עטלוב ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא

 1 ,גָאט ַא ּפוז סעיצרָאּפ טנזיוט סקעז ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא ןבָאה

 - רַאפ ןוא עיסימָאק-טדָאט ַא ָאטעג ןיא ןעמוקעג זיא רעבמעטּפעס ןט6 םעד

 -סױרַא טָאה םעד ןגעוו העידי יד .קירבַאפ-לאט ַא ָאטעג ןיא ןענעפע ןגעוו טלדנַאה

 .ןוויטקעּפסרעּפ-ץנעטסיזקע ןגעוװ ןעגנונעּפָאה עיינ ָאטעג ןיא ןפורעג

 בקעי ךיז וצ ןפורעג רעיובעגיונ טָאה ירפ רעד ןיא רעבמעטּפעס ןט14 םעד

 רעלסעד טרעקעגקירוצ ךיז טָאה םורַא העש רָאּפ ַא ןיא ןוא ,ןרעלסעד ,ס טימ סנעג

 .ןרעיובעגיונ ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא סנעג בקעי זַא ,ןבעגעגרעביא טָאה ןוא ןיײלַא

 טרַאװרעד סע סָאװ ,טסואוועג סנעג בקעי טָאה ,ָאטעג ןיא טלייצרעד טָאה ןעמ יו

 טשינ לָאז רע ,טנרָאװעג םיא טָאה ןַאמ-ָאּפַאטסעג רעטנַאקַאב ַא .גָאט םענעי םיא

 ןסָאלשַאב טָאה רעבָא סנעג בקעי .לייטרוא-טיוט ַא םיא ףיוא ןַארַאפ זיא סע לייוו ,ןייג

 וצ ןעגנערב וצ טינ ידכב ,ָאּפַאטסעג וצ ךיז ןדלעמ ןוא ָאטעג ןופ ןפיולטנַא וצ טינ

 . קידנבָאה ארומ ,רעלסעד .ןפיולטנַא ןייז רַאפ המקנ סלא תונברק עשידיי עטסיזמוא

 .ָאטעג ןופ ןדנואוושרַאפ םורַא געט עכעלטע ןיא זיא, סנעג בקעי יוװ ףוס ןבלעז ןרַאפ

 ןופ גָאט רעקיטליגדנע רעטצעל רעד ןעמוקעגנָא זיא רעבמעטּפעס ןטס23 םעד

 .עיצַאדיװקיל ָאטעג רעד

 ּש

 ןופ קיטקַאט רעד ןיא ךורברעביא רעקיטליגדנע ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא געט ענעי ןיא

 .ָאּפפ .ָא טעג ןי א ףמ ַא ק ןעוועג הליחתכל זיא ליצטּפיױה סנעמעוו ,.ָא.ּפ.פ

 ןרעו עכלעוו ,עינָאטסע ןייק ןעגנוריפסיורַא יד ןופ קילבנָא ןיא זַא -- ןעזעג טָאה

 טעװ ,טיױט וצ טינ ןוא טעברַא וצ ןעגנוריפסיורַא סלַא ןדיי יד ךרוד טסַאפעגפיוא

 טעװ עכלעוו ,ָאטעג ןיא טכַאלש ַא וצ םלוע םעד ןסיירוצטימ ןעגנילעג טינ .ָא.פ.פ

 -ָאטעג ע ט נ פ ָא װ ַא ב מ ו א יד רַאפ רקיעב ,טיױט ןרעכיז טימ ןקידנע ךיז

 ןיא -- ָאטעג ןופ ןײגרעבירַא .ָאּפ.פ ןופ סולשַאב רעד טלַאפ רעבירעד .ןשטנעמ

 .דלַאװ = |
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 ענליוו םורא ןרעגאל-סטעּברא יד 3

 :ןרעגַאל-סטעברַא עקידנגלָאפ ןענופעג ךיז ןבָאה טנגעגמוא רענליוו ןיא

 ןענעז יז ;ענעק 8 ;ורַאטַאט קָארָאפ (4 ;עשער (5 ןןַאדועב (2 ;ַאקַאװַאלַאב (

 טכיופיוא רעד ןגעלעגרעטנוא ןוא ָאטעג רענלווו ןופ ןעגנולויטּפָא ןרָאװעג טייצ רעד טימ
 -ָאטעג יור עצנַאג ַא טימ וויטַארטסינימדַא ןדנוברַאפ ןרָאװעג ,ויצילָאּפ-ָאטעג רענליוו ןופ
 .המודכו ,לָאטיּפש-ָאטעג ,עיצקעס עשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס יװ ,ןטלַאטשנַא

 .רענַאזיטרַאּפ עקימורַא וד טימ ןטקַאטנָאק ןדנובעגנָא ןדיי יד ןבָאה ןרעגַאל יד ןיא

 (ענליוו ןופ רעטעמָאליק ?פ) ןַאדזעב

 עּפורג ַא ךרוד ,1941 רָאי ןיא ָאטעג ןרַאפ ךָאנ ןענַאטשטנַא זיא רעגַאל רענַאדזעב רעד
 -ליוו ןיא לַאטרַאוװק רעדָארגָאֹווָאנ ןופ םיבצק ןוא רעטעברַא-טרָאּפסנַארט ,תולגע-ילעב עשיריי
 ןטעברַא עשטייד יד וצ ןייג וצ טָאטשנָא) טעברַא-ףרָאט ףיוא וצניהַא קעװַא ןענעז עבלעוו ,ענ
 ערעייז ןרָאװעג טכַארבעגּפָארַא וצניהא ןענעז םורַא ןטַאנָאמ עכעלטע ןיא .(אפוג טָאטש ןיא
 -נידַאב ערַאטינַאס ערעווש ןיא טבעלעג ןטרָאד ןבָאה ןדיי יד .ָאטעג ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ
 .(1042 רַאונַאי) עימעדיּפע סופיט-קעלפ ַא ןופ ךורבסיוא םוצ טכַארברעד טָאה סָאװ ,ןעגנוג
 זיא רעכלעוו ,סופיט-קעלפ ףיוא ןרָאװעג קנַארק 79 ןענעו ןשטנעמ-רעגַאל טרעדנוה יד ןופ
 ןופ ןדניװשרַאפ ןקילייווטייצ ןוא ןכורבסיוא-טעטיועוורענ ןופ סעיצַאקילּפמָאק טימ ןפָאלרַאפ
 ןטימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה ,ןַאדועב ןיא ןעוועג ויא סָאו ,אביקע ןופ םייהכלַאק השמ .ןורכז
 -נָא ,םיובנייש עיסעּפ ןוא ווָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ טימ ןטרָאד ךיז ןפָארטעג ןוא ָאטעג
 ןעוועג זיא ןַאדזעב ןיא .עיצַאנידרָאָאק רעשיצולח רעד טימ ןטקַאטנָאק םורַא יױזַא קידנדניב

 ןריפוצרעבירַא ,ָאטעג ןופ הפוקת ביוהנָא ןיא טרינַאלּפ טָאה סָאװ ,אבירע ןופ עּפורג ַא
 -ַאדועב ןיא ויא טייצ רעד טימ .ןַאדזעב ךרוד דנַאלסורפייוו ןייק ָאטעג רענליוו ןופ ןטמ
 שדוח ןטימ ןיא .ןַאמ 17 טלווצעג טָאה סָאװ ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא ןענַאטשטנַא רעגַאל רענ
 -ָאליק 17) ןישטנעמענ ןיא הטיחש רעד ןופ טילּפ ַא ןַאדועב ןייק ןעמוקעג ויא 1049 וַאמ

 עלַא ןענעז ,ןַאדועב ןיא ןריפַאּפ עבלעז סָאד טעוװ רעמָאט קערש רַאפ .(ןַאדועב ןופ רעטעמ
 ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ייז ןוא דלַאװ ןקידנעיוטש טנָאנ ןיא ןפָאלטנַא ןשטנעמ-רעגַאל
 וד ןזָאלרַאּפ טָאה עפורג-עיצוקעזקע יד זַא ,טסואוורעד ךיז ןבָאה ויו ןעוו ,טשרע רעגַאל

 -רעדיוו ַא טלעטשעג ןבָאה ןדיי רענישטנעמענ יד וַא ,טלייצרעד ןבָאה םירעיוּפ יד .טנגע
 ןוא רעסיש ןשיוװטיל ַא ןופ ןיבַארַאק ַא ןסירעגסיורַא טָאה יורפ עשידיי ַא זַא ןוא דנַאטש
 -עג טריפעגרעבירַא ןדיי רענַאדזעב יד ןענעז 1949 ינוי שדוח ןיא .ּפָאק םעד םיא ןטלָאּפשעצ
 .ַאקַאװ-ָאלַאיב ןיא ןרָאװ

 ַארַאּפ עשיטעיווָאס 4 ,1949 רעמוז ,ןרָאװעג ןזָאלעגּפָארַא ןענעז ַאקַאװ-ָאלַאיב ןבענ

 לב רעד ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד טקַאטנָאק ןדנובעגנָא יוז טימ טָאה .ָא.ּפ.פ .ןטסיטוש
 .(רעסיז רעטלַאוװ ,שטיווָאנַאשזָאר שריה ,גרעבנעזָאר עיסעצ) עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעקַאוװ

 .(םייהכלַאק השמ ןופ טלייצרעד)

 ק ֹו טעט

 א.

: 

 ַא ןַאדזעב ןיא טעברַא-ףרָאט וצ ןדיי טקישעג רעדיוו ןעמ טָאה רעטעּפש טייצ ַא ןיא
 ןיא טָאה סנעג בקעי ןעוו א עיצקַא רעד ןופ טמַאטשעג טָאה עּפורג עסיורג
 -ּפָא יד ;רַאנָאּפ וצ טרָאּפסנַארט םעניײמעגלַא ןופ סענָאגַאוװ עכעלטע ןסירעגּפָא טונימ .רעטצעל
 ןבָאה ןַאדזעב ןופ הפוקת רעטייווצ רעד ןיא .ןַאדועב ןייק קעװַא ןענעז סענָאגַאװ ענעסירעג
 .ןַאמ 400 בורק טעברַאעג ןטרָאד

 -עג ,לעּפַא ןַא ףיוא רעגַאל רענַאדועב ןיא ןעמוקעג לעטיק ויא 3 ולוי 9 םעד
 ןוא ןַאד ;דַאלעמרַאמ ןלויט ויז ןסייהעג ,טעברַא רעטוג רעייז רַאפ ןשטנעמ-רעגַאל יד טביול
 -ַאב ןבָאה עכלעוו ,רענלעז עשיווטיל ןוא עשטיוד ךרוד ןרָאװעג טלגנירעגמורַא רעגַאל רעד
 ןפיולטנַא טריבורּפעג ןבָאה סָאוו יד .םינינב וד ןדנוצעגרעטנוא ןוא ןטַאנַארג טימ ןפרָאװ
 טנערברַאפ טייהרעקידעבעל ןענעז -- ןבילבעג ןענעז סָאװ ,יד ןוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז
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 ןיא העידי עמַאזיורג יד טכַארבעג ןוא ןבעל םייב ןבילבעג ןענעז ענלצנווא רָאנ .ןרָאװעג
 .ָאמעג

 (ץנליוװ ןופ רצטשמָאליק 1פ) עשער
 -רַאפ טָאה ןבעל רעייז .ףרָאט ייב רעמעברַא עשידיי טרעדנוה בורק טעברַאעג ןבָאה ָאד

 ןוא ןַאדועב ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ךָאנ ."עשער ןופ עשעּפ , עיוװער-ָאטעג רענליוו יד טנכייצ
 ענייז ןבירשעג טָאה עשער ןיא .ָאטעג רענליוו ןיא ןרָאװעג טכַארבעג ייז ןענעז עקַאװָאלַאיב
 .ןַאמזַאלג ףסוי ןרָאװעג טקישרַאפ ךיֹוא זיא עשער ןיא ,(.קילג שריה רעטכיד רעד רעדיל
 .עּפורג-רענַאזיטרַאּפ עשידיי ַא ןענַאטשטנַא ךיוא זיא טרָאר

 (ץנליוו ןופ רעטמָאליק 14) אקַאװ-ַאלַאיב
 רעמוו .ָאטעג רעד ןרָאװעג ןפַאשעג ויא סע רעדייא ךָאנ טריטסיזקע טָאה רעגַאל רעד

 רעטרעדנוה טעברַא-ףרָאט וצ קעװַא וצניהַא ןענעז ,ןשינעּפַאכ יד ןופ טייצ רעד ןיא 1
 -ַארעג ךיוא ןטרָאד ךיז ןבָאה סע .סעיצקַא-ָאטעג יד ןופ ןרָאװעג לוצינ ןענעז 'ייז ןוא ןדיי
 ןטרָאד .ןענייש עזָאר ןוא עלעג יד ןופ סעיצקַא יד תעשב ָאטעג ןופ ענעפָאלטנַא ןדיי טעוועט
 ןרעטכייל ַא קיסעמסינטלעהרַאפ טבעלעג ןוא ןדיי טנזיוט רעביא טלמַאועגפיונוצ ךיז ןבָאה

 טומ ךיולגוצ ,ַאקַאװ-ָאלַאוב ןופ ןדיו יד ןעמ טָאה 1942 ץרעמ עדנע .ָאטעג ןיא יו ,ןבעל

 ,ענליוו ןיא 4 ענלַאװַאז ףיוא טריפעגרעבירַא ,ענליוו םורַא ןרעגַאל-ףרָאט עלַא ןופ ןדיי יד
 ,ַאקַאװרָאלַאיב ןיא קירוצ טריפעגרעבירַא ןדיי יד ןעמ טָאה 1948 גנילירפ ןוא ָאטעג ןרעסיוא
 ןגָארטעגרעבירַא ךיז ןבָאה עקירעביא יד לייוװ ,ןַאמ טרעדנוה רָאּפ ַא רָאנ לָאמ סָאד רעּבָא
 .ָאטעג רענליוו ןיא

 -עצ יד ןבָאה הךעלניֹושרַאװ .ןַאמ 9000 ַא ןרָאװעג טלמַאזרַאפ זיא 4 ענלַאװַאז ףיוא

 .רַאנָאּפ-ענװַאק עיצקַא רעד ןופ לרוג םעד ןלווט טפרַאדעג 4 ענלַאװַאז ףיוא עטלמַאזעגפיונ

 ווו םטָאה ןעמ ןוא יונש ַא סעּפע ןעמוקעגרָאפ ווא טנעמָאמ ןטצעל ןיא זַא ,סווא טוייוו
 .ןבעל טזָאלעגרעביא

 ףָארטש עוויטקעלָאק סלַא .ןדיי עכעלטע ןפָאלטנַא ַאקַאװ-ָאלַאיב ןופ ןענעז גָאט ןסיוועג ַא
 ויא סע ןּכלעװ תעשב ,לעּפַא-רעגַאל םעניײמעגלַא ןַא ףיוא ןדיי 67 ןרָאוװעג ןסָאשרעד ןענעז

 םורַא ןטַאנָאמ רָאּפ ַא ןיא .הרוש רעד ןופ רעטפניפ רעדעי טיוט םוצ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא
 תעשב .ָאטעג רענליוו ןיא ןדוי יד טריפעגרעבירַא ןוא טרידיוװקיל רעגַאל םעד ןעמ טָאה
 ןיא קעװַא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעקַאװ-ָאלַאיב רעד ןופ ןַאמ 99 ןענעז עיצַאדיװקיל רעד
 .דלַאװ

 8 (טנליוו ןופ .רעטצמַאליק 15) ירַאטַאט יקָארַאפ
 -וצ ןבָאה ייז ןוא טעברַא-דלַאוו ייב ןדיי טרעדנוה ןופ עּפורג ַא טעברַאעג ןבָאה ןטרָאד

 ןגעװ העידי יד ןעגנַאגרעד זיא ייז וצ ןעוו .ָאטעג רענליוו רַאפ לַאירעטַאמ-ןערב טיירגעג
 ןיא טרעדנַאװעג ,ןפָאלעצ םלוע רעד ךיז זיא ,ענליוו םורַא ןרעגַאל יד ןופ עיצַאדיוװקיל רעד
 .ָאטעג רענליוו ןיא ןעמוקעגקירוצ זייווקיצנייא ןוא רעדלעפ ןוא רעדלעוו עקימורַא יד

 ןריובעג טרָאד טָאה ענליוו ןבענ םלוע-תיב ןפיוא ןּפָאלטנַא ויא סָאװ ,יורפ ערעגנַאוװש ַא
 .רבק-ַא ןיא דניק ריא

 ןופ רענַאזיטרַאּפ יד טימ ןעגנודנוברַאפ עװיטקַא ןעגנַאגעג ןענעז ורַאטַאט קָארָאס ךרוד
 : .ןטנגעג עקימורַא יד

 : ענעק
 -םורַא 1948 ולוי 8 םעד ןענעז ייז .ןדיי רענליוו 200 בורק טעברַאעג ןבָאה ענעק ןיא

 -סיוא טרָא ןַא ףיוא ןוא ןטַאדלָאס עשיווטיל ןוא עשטייד עּפורג ַא ךרוד ןרָאװעג טלגנירעג

 : .ןרָאװעג ןסָאשעג
 -עלק ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןענעז ןרעגַאל עטנָאמרעדנביוא יד ץוח ַא

 .ןטעברַא עקינימרעט ץרוק עטמיטטַאב ףיוא ןרעגַאל עקילייווטייצ ערענ

 -טימ ,לוש-סקלָאפ עשיאערבעה ַא טקידנעעג ,1990 ענליוו ןיא ןריובעג ,קילג שריה (ש

 ןענופעג ךיז ָאטעג ןופ טייצ ןיא ."דלַאװגנוי , עּפורג רעשירַארעטיל רענליוו רעד ןופ דילג
 -לעוו רַאפ ,רעדיל ןוא ןעמעָאּפ טרָאד ןבירשעג ,עשער ןוא ַאקַאװ-ָאלַאיב ןופ ןרעגַאל יד ןיא
 -עגנָא ןַאד .ָא.ּפפ וצ ךיז ןסָאלשעגנָא .ָאטעג ןיא ןרָאװעג טרימערּפ לָאמ ויווצ זיא רע עכ

 ןרָאװעג זיא סָאװ) "געוו ןטצעל םעד טסייג וד זַא ,לָאמניוק טשינ גָאז , :רעדיל יד ןבירש
 -- ."טנרעטשעגסיוא זיא טכַאנ יד ,ליטש , ,"לגנַאז , ,(רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןמיה רעד

 .הע טפיולטנַא 1944 רעמוז .דנַאלטסע ןופ ןרעגַאל-עיצַארטעצנָאק יד ןיא טריטרָאּפעד

 .םוא טמוק רע ואוו ,דלַאו ןיא ץליפדלָאג רעגַאל ןופ
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 דלאוו ןיא ןעייג רענאויטראפ 4

 סע ןענעז הליחתכל .דלַאװ ןיא ןעגנַאגעג ןענעז סרענַאזיטרַאּפ ןּפורג ךָאנ ןּפורג

 ןעועג זיא גנולעטשנייא סנעמעו ,עּפורג:ספמַאק סלאיחי ןופ םירבח יד ןעוװעג

 רעטעּפש .דלַאװ ןיא ןייג וצ ּפיצנירּפ ןפיוא ,ןָא טנעמָאמ-סגנואײטשטנַא ןופ טריזַאּב

 ןופ עיצַאדיװקיל יד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו ,םירבח- ָא.ּפ.פ יד ןעגנַאגעג ךיוא ןענעז

 ,דנַאלטעל ןוא דנַאלטסע ןייק ןטרָאּפסנַארט יד ןריפסיורַא ךרוד ָאטעג רענליוו

 ,דלַאװ ןיא סױרַא ןענעז סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןעמענ יד סיוא ָאד ןכער ךיא

 ןכערּפשעג ןופ ןריאורטסנָאקער וצ זייוולייט ייז ןעגנולעג רימ זיא סע טייוו יו ףיוא

 ,ָאטעג רענליוו ןופ ןשטנעמ טימ

 ןופ גנוטכיר ןיא דלַאו ןיא טריזינַאגרָא סױרַא זיא סָאװ ,עּפורג עטשרע יד 1

 ןופ טריפעגנָא עּפורג יד ןעוועג זיא ,1943 לירּפַא ןט25 םעד עשטשוּפ רעקצינדור

  .יקסמָאטסָאב עקצימ ןופ טײלגַאב ןוא ןַאמדירפ עקראב
 עדירפ ,יקסמָאטסַאב עקצימ ,ןַאמדירפ עקרָאב :טרעהעג ןבָאה עּפורג רעד וצ

 -יוק רעד, ,רעטָאפ ריא טימ עקייח ,דיגמ חסּפ ,ןיוועל היתב ,יורפ ןייז טימ
 .ַא .א "רערעקנעמ

 לבייל ןוא דיגמ חסּפ ,יקסמָאטפאב עקצימ ץוח -- ןעמוקעגמוא עלַא :לרוג
 .ךָאק רעד |

 ןופ טריפעגנָא ,ןגרעבנעטיוו ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,"ןָאעל עּפורג, עּפורג עטייווצ יד 2

 .שטַארַאנ גנוטכיר רעד ןיא 1942 ינוי ןטס25 םעד סױרַא זיא ,ןענַאמזאלג

 ,ןידְראג לביול ןוא יבצ ,ןַאמרעזייל לדנוז ,ןַאמזאלג ףסוי :רעמענלייטנָא
 -וד לארשי ,ןוח עקלומ ,ןירעּפלַאה עקוועט ,רַאזַאל םייח ,שטיוועקצַאמ קחצי
 לחר ,יקסווענשרעש ַאזָאר ,יקסווענשרעש לרעב ,קינעגוורד עלערעב ,וקסניש
 רעד עקשרעג ,יניָאקָאּפס םייח ,עקסוק דוד ,יקסנישטָאקיט עקהיח ,יקשיקארוב
 .וקסנַאשטבול לארשי ,רעטסוש

 .עפלאה עקוועט ,עקסוק דוד ,יקסווענשרעש לרעב ,ראזאל םייח :ןבעל ייז ןופ
 .רעטסוש רעד עקשרעג ,ןיר

 -ַאגרָא-ספמַאק סלאיחי ןופ סױרַא זיא ,ןענַאמזַאלג ןופ ןײגסױרַא ןכָאנ ךָאװ ַא 3

 רעטנוא ןַאמ קיצנַאװצ ןוא ףניפ ןופ עּפורג ַא עשטשוּפ רעשטַארַאנ ןיא עיצַאזינ

 ןעמוקעגמוא ןענעז עּפורג רעד ןופ םירבח עלַא טעמכ .סַאב לבייל ןופ גנוריפ רעד

 סע .גנואיירפַאב רעד רַאפ וכָאװ סקעז ןלַאפעג זיא סַאב לבייל .ןפמַאקדלַאװ יד ןיא

 .ןבעל ןבילבעג זיא עּפורג רעד ןופ רעצימיא יצ טנַאקַאב טשינ זיא

 -- (דנַאלטסע ןייק עיצַאטרָאּפעד עטשרע) טסוגױא ןטסקעז ןופ טייצ רעד ןיא

 סױרַא ןענעז ,(דנַאלטסע ןייק עיצַאטרָאּפעד ןסַאמ עסיורג) רעבמעטּפעס ןטשרע ןזיב

 ,לאיחי עּפורג-ספמַאק רעד ןופ ןּפורג ייווצ

 20 ךרעב ןעמַאזוצ ,יקסנַאשטשָאמַאז ריאמ טימ שארב ,עּפורג רענדָארג יד 4

 עּפורג רעטשרע רעד טימ ןײגסױרַא טלָאזעג ןבָאה ייז .שטָארַאנ ןייק קעװַא זיא ,ןַאמ

 ןרָאװעג טריטסערַא ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ךרוד ןענעז ייז רָאנ ,ןַאמדירפ עקרָאב טימ
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 -"המקנא ןיא טשרעוצ ןעוועג ןענעז יז .הסיפת-ָאטעג רעד ןיא טצעזעגניירַא ןוא
 -ילַאק ןיא רעטעּפש ןוא ,דַאירטָא-קסלָאמָאסמָאק ןיא ךָאנרעד .שטַארַאנ ןיא דַאירטָא

 ןבעל םייב ןבילבעג עלַא טעמכ .דַאירטָא סנינ
 ,ץישּפיל ובצ ,אקליא ,ןַאמזירב הרוּפצ ,יקסנַאשטשאמאז ריומ :רעמענלויטנָא

 ,שטיִּבול ןבואר ,גרעבנעטכַארט קילא ,קינזער ,םיובסונ עזיל ,יקסנושטארעד ןורהא
 .(ןעמוקעגמוא) ןַאמצלַאז רעזייל ,(ןעמוקעגמוא) רעדיינש קעטול

 ,שיגַארט ןעוועג זיא לרוג רעייז .רעבליז םולש טימ שארב ,אביקע ןופ עּפורג יד .5

 ןענעז םירוחב ריפ .ײצילָאּפ רעשיווטיל ןופ ןרָאװעג טּפַאכעג געוו ןפיוא ןענעז יי!

 וצ ןעגנולעג זיא ךעלדיימ ייווצ טימ םירוחב ייווצ .ףמַאק ןיא טרָא ןפיוא ןלַאפעג

 רעטלַאװ רעטײלגַאב רעד ךיוא זיא ןענורטנַא .ָאטעג ןיא קירוצ ןעמוק ןוא ןפיולטנַא

 -ָארַאנ ןיא טרָא-סגנומיטשַאב ןפיוא ןעמוקעגנָא רעקיצנייא רעד זיא רעכלעוו ,רעסיז

 יד ,ןטנַאיצילָאּפ עשיווטיל ייווצ טעגרהרעד רע טָאה ףמַאק םעד תעשב .עשטשוּפ רעשט

 ןייק טכַארבעג ייז טָאה ןעמ ןוא טייהרעקידעבעל ןרָאװעג ןעמונעג ןענעז עקירעביא

 -ַאבסױרַא קידנלעוו ,טקינייּפעג ךעלרעדיוש ייז טָאה ןעמ !ואוו ,ָאּפַאטשעג ןיא ענליוו

 שידלעה ךיז ןבָאה ייז .טריזינַאגרָא ייז ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ןעמענ יד ייז ןופ ןעמוק

 גָאט ןיא ,1943 רעבמעטּפעס ןטס22 םעד .ןבעגעגסױרַא טינ םענייק ןוא ןטלַאהעג

 ,ןסָאשרעד עּפורג רעקיזָאד רעד ןופ ןעיורפ יד ןעמ טָאה ,עיצַאדיװקיל-ָאטעג רעד ןופ

 ,ןרעגַאל יד ןיא טריפעגסױרַא רענעמ לייט ַא
 ,ןַאמרעטסא הנשוש ,ַאיסעשט יורפ ןייז ןוא רעבליז םולש :רעמענליײטנַא

 :ערעדנַא ןוא עיויא,יורפ ןייז טימ רעמסוש רעד ןורהא

 -ספמַאק סלאיחי ןופ ןּפורג יירד סױרַא ןענעז םיובנייש לאיחי ןופ טיוט ןכָאנ

 :עיצַאזינַאגרָא

 ףניפ ןופ עּפורג ַא עשטשופ רעקצינדור ןיא סױרַא זיא רעבמעטּפעס 11 םעד 6

 םעד םייח ןופ טײלגַאב ,יָאשזושט קחצי ןופ גנוריפ רעד רעטנוא ,ןַאמ קיצנַאװצ ןוא

 .(ץלָאס) ןבָארג
 -ומ רעווז טימ יָאשוישט עשַארבַא ןוא קחצי ,ץלָאס םייח :רעמענלייטנַא

 ,ץלָאס הנה ,קושטװַאשרַאװ עקלָאיל ,קישטװַאשרַאו עקשריה ןוא עגייפ רעט
 ,קינלעצ אלעפ ,קינלעצ םהרּבַא ,קינלעצ ןתנ ,ןאס בקעי ןימינב ,ןַאמדירפ היתב
 ןמלו ,יקסנישזוגיג ,ןיוטשּפע ,יקסרעבוג ףסוי ,ןילַאס עקפלעוו ,רעּפלַא קחצי

 ׂו .רעקָאט
 רענַאזיטרַאּפ רעשידלעה ,קישטװַאשראוו עקלָאיל :ןלַאפעג עּפורג רעד ןופ

 -ַאס עקפלעוו ,ןייטשּפע ;דַאירטָא ןשיסור ַא ןיא ןעגנונעכייצסיוא יד ןגָארקעג
 .טסיקנַאט סלַא ןעמוקעגמוא ,רענַאזיטרַאּפ רעקיטומ ַא ,ןיל

 רעטנוא ןַאמ קיסיירד ןופ עּפורג ַא סיֹוִרַא זיא 1943 רעבמעטּפעס ןט15 םעד -?

 רעקצינדור ןיא יקסמָאטסָאב עקצימ ןופ טיײלגַאב ,דיגמ ןנחלא ןופ גנוריפנָא רעד
 | ,עשטשוּפ

 ,קוסרעמ-שטיוואמוש תרמצ ןוא קענאי ,דיגמ היתב ןוא ןנחלא :יוו ןשיווצ
 -ןמש ןרעטלע ענייז ןוא עיראב רעדורב ןייז ,יורפ ןייז ןוא וואסואענעּפ אשארבא
 ,ריאמ ,ןאזנעטכיל הנשוׂש ןוא ריאמ ,ןאמנייפ עזיר ,וואסואענעּפ עינעשז ןוא לא

 ,ןיזָאר לארשי ,ָאריּפש ײאיסער ,ָאריּפש לאומש ,עקנאס ,ינשזָאלָאװ עינַאפ ןוא ןמלז !

 ,שואווייג עלעקנַאי ,בוש ,ןיוועל עקמולב ,יקפריווס דוד ,רשא-ןב ןימינב ,רשא ןב
 .שטיווָאקציא ,והילא ָאקּפוּפ ,וואזאר

 ,לאומש ָאריּפש. ;ןלַאפעג

6 

 : א יד סױרַא זיא ,ןסנעג בקעי ןסישרעד ןכָאנ ,רעבמעטּפעס ןט15 םעד 8

 .עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק סלאיחי ןופ עּפורג

 ןסינ ,ץלָאהנעּפיל עקָצימ ,םיובנייש עיסעּפ ,ןייטשנרעב אעל :רעמענליײטנָא
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 עינעשז ,טנארב עשאמ ןֹוא המלש ,סייוו .ו ,טראב עינעשז !זא רעזייל ,טרַאבטיור
 .רעדיינש עשַאמ ,רענארג ָאגוה ,טסיופ ַאטיר ןוא קענַאו שטוונָאקרעב

 דור ןיא עזַאב רענַאזיטרַאּפ עשידיי עטשרע יד ןפַאשעג ןבָאה ןּפורג יירד יד

 םייח ןדַאירטָא עשיסור יד ןיא ןענופעג ןטרָאד ןיוש ןבָאה ייז .עשטשוּפ רעקצינ

 .יקסווענשרעש לרעב ןוא ןרעּפלַאה עקוועט ,רַאזַאל

 ' שטָארַאנ ןייק ןּפורג ףניפ רעבמעטּפעס ןט14 ןזיב סױרַא ןענעז .ָאּפ.פ ןופ

 ןַאמ קיצפופ טרעדנוה ַא ןעמַאזוצ .ןוװָאקרַאמ ןופ עדַאגירב רעשיסורסייוו רעד וצ

 ןעגיובנעצַאק עקרוש ןופ טריפעג עפורג ןייֵא
 .םייהכלַאק השמ ןופ טריפעג עפורג עטייווצ
 .קינוער לסינ ןוא יקצונדור עקדוי השמ ןופ טריפעג עּפורג עטירד
 : ַאו טימ שטיוװָאקסיז ןופ טריפעג עּפורג עטרעפ
 .(ןַאיצנעווס ןופ) ןַאמשיפ ןופ טריפעג עפורג עטפנופ

 ןופ גנודלעמ ַא גנוקיטעּפשרַאפ רעקיכָאװ ַא טימ ןעמוקַאב .א.פ.פ טָאה ןַאד

 רעד ףיוא ;ײגסיױרַא ןלָאז ייז זַא ,עדַאגירב רעשיווטיל רעד ןופ בַאטש-רענַאזיטרַאּפ

 .עשטשוּפ רעקצינדור ןופ עזַאב

 .ָאפ.פ ןופ ןַאמ קיצכעז ַא ןבָאה עיצַאדיװקיל - ָאטעג רעד ןופ גָאט ןיא

 *ילַאנַאק-רעסַאװ רעד ןופ זרער יד ךרוד ָאטעג םעד ןזָאלרַאפ ,ןּפורג ןיא טלייטשצ

 .סַאג-שטאבוס ףיוא ץַאלַאּפ-ןיקשוּפ ןופ רעלעק ַא ןיא מלמַאזענ ךיז ןבָאה ייז .עיצַאז

 -סבַאטש ייווצ יד ןטלַאהרַאפ לורטַאּפ רעשטייד ַא טָאה טקנוּפ' ?מַאז םוצ געוו ןפיוא

 -רַאפ-ןָאילַאטַאב יד ןוא קיניואווכ אשארבא זוא ןַאלּפַאק בקעי .א.פ.פ ןופ רעדילגטימ

 ןופ .יירעסיש ַא טנפעעג יירד יד ןבָאה טלייצרעד ןעמ יװ .קיב ַאיסַא ןירעלדניב

 עשינַאזיטרַאּפ רַאפ רעשרָאפכױא רעד ,סָארג סקַאמ ןלַאפעג זיא ןלייק ערעייז

 טריפעג זוא טייהרעקידעבעל ןרָאװעג טּפַאכעג ןענעז יז .ָאּפַאטשעג רענליוו ןופ םיניצע

 .תוילת יירד טלעטשעגפיוא ייז רַאפ טָאה לעטיק ואוו ,אסאר ץַאלּפ ןפיוא ןרָאװעג

 ,יַאנישזָאר לטעטש ןיא 1907 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא קיניַאװכ םהרבא

 -לוקַאפ ןשידירוי םעד טקידנעעג .קָאטסילַאיב ןיא עיזַאנמיג יד !טכוזַאב .םינָאלס ןבענ

 -ילַאיב ןיא "דנוב, ןופ רבח ַא ןרָאי עגנוי יד ןופ .טעטיסרעווינוא רענליוו ןופ שטעט

 -רעטעברַא עשידיי יד ןופ טעטימָאק ןיא קיטעט טייצ-סגירק ןיא ,ענליוו ןוא קָאטס

 -תוריד רעד ןופ שארב ןענַאמזַאלג ףסוי טימ ןעמַאזוצ ןענַאטשעג ָאטעג ןיא .םיטילּפ

 -טימ ..טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןופ רענייא .גנולײטּפָא

 וצ ןעגנואיצַאב ןיא ךעלטניירפ ןֹוא קיצרַאה רעייז ןעוועג .בַאטש-.ָאּפפ ןופ דילג

 רעשירָאזיװָארּפ רעד ןופ זיא קיניָאװכ םהרבַא) ןדער ןיא ךעלמיטסקלָאפ  ,ןשטנעמ

 רעדרָא ןטימ 1945 רָאי ןיא טיוט ןכָאנ ןרָאװעג טנכייצעגסיוא גנוריגער רעשיליוּפ

 ,?ירַאטילימ יטוטריוו,

 עשידיי רענליוו יד טקידנעעג ,1922 רָאי ןיא ענליוו ןיא ןריובעג קיב ַאיסָא

 ׂו .עיזַאנמיג-לַאער

 -טלעוו ןשידיי ןיא וויטקַא .1913 רָאי ןיא ענליוו ןיא ןריובעג -- ןַאלּפַאק בקעי

 טימ ןעמַאוצ רע טרירטנעצנָאק ָאטעג ןיא .ץניוװָארּפ ןוא ענליוו ןיא ןזעוו-לוש ןכעל

 רעד ןופ דילגטימ .ָאנעג ורעסיוא "סילייק, קָאלב ןיא ןזעוו-לוש סָאד יקצילֶא השמ

 -נעטיוו ןופ טיוט ןכָאנ .רַאטערקעס ריא רעטעּפש ,ָאטעג ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק

 ןטסינומָאק יד ןופ רעייטשרָאּפ סלַא בַאטש-.א.פ.פ ןיא ןײרַא ןגרעב

 לבייל ןופ העידי ַא ףיוא טרַאװעג םירבח-.ָא.פ.פ יד ןבָאה ץַאלַאּפ -ןיקשוּפ ןיא

 רעקצינדור ןיא ןריפ סָאװ ,ןגעו יד ןשרָאפוצסיוא סױרַא זיא עכלעוו ,םולבלעג

 ו
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 ,העידי רעד טימ ,עקנַאװ דלַאװ ןופ חילש ַא ןעמוקעגנָא זיא ןגרָאמ ףיוא .עשטשוּפ

 .ןשיװטיל ַא ךרוד דלַאװ ןופ לעוװש םייב ןרָאװעג טּפַאכעג זיא םולבלעג לבייט זַא

 ,לורטַאּפ

 .א.פ.פ ןופ םירבח יד ןענעז ,עדימ טיוט ןוא עקירעגנוה ,געוו ורעווש ַא ךָאנ

 -רַאּפ יד טרַאוװעג ןיוש ייז ףיוא ןבָאה'ס ואוו ,עשטשוּפ רעקצינדור רעד וצ ןעגנַאגרעד

 ,ןּפורג עקידרעירפ יד טימ סױרַא ןענעז סָאװ ,רענַאזיט

 2 -ַאויטרַאּפ עלַא ןופ עטסיל עיונעג יד ןלעטשוצטסעפ םויה דע ןעגנולעג טינ רימ זוא'ס
 ,ןפמַאק יד ןיא ענעמוקעגמוא עלַא ןופ ןעמענ יד ,דלַאװ ןיא סיורַא ןענעז סָאװ ,רע
 -עיצַארטנעצנָאק יד ןיא ןרָאװעג טריטרָאּפעד ןענעז סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ךיוא יװ
 ' .ןרעגַאל

 ןיא ןעמוקַאב בָאה'כ סָאװ ,רענַאזימרַאּפ ענעמוקעגמוא ןופ עטסיל ַא רעביא ָאד ביג'כ
 .ןליוּפ ןיא עיסימָאק רעשירָאטסיה רעלַארטנעצ רעד ןופ 1947 טפוגיוא

 ַאוליא םיובנייש 1999 ןריובעג ,עיסַא גיב
 ןרהא שטיווָאנָארַא עשַארבַא םולכ
 קעדע סקארָאב 1098 .בעג ,היבוט קַאלעיב

 .מ עזוארב 1098 .בעג .,לווויפ יקסנעב

 (יורפ ןייז) עזוארב והילא ןָארַאב .שזניא
 עלהיח יקסשיקארוב 1008 .בעג ,ערימ ןייטשנרעב

 וכדרמ ןַאמדלַאג וַאלסינַאטס גיוװװשנוַארב .וודַא
 דוד יקצודיוו - 1907: :בעג ,לקנַאז קנָאב
 יקסרימָאקליװ 1918 .בעג ,ףסוי ןַאמזַאלג

 ריאמ רענייוו שריה ןָאדרָאג?
 לשאר ןיִדרעווט לבייל ןָאדרָאג
 לקנַאי לעגרוט לטָאמ טא

 והילא ןיוועל ערימ .יקזדנָאונ

 סעטַאמ ןיוועל 1991 .בעג ,עבווט יקסיניוו

 הנוי ןיוועל 1990 .בעג ,עלָאל קישטוװַאשרַאוװ

 לשאר רעשיקול 1909 .בעג ,קיציא גרעבנעטיוו

 ןיוועל 1012 .בעג .,עװָאול שטיוװָאקסיז
 םייח רעצלעמ עיזיא ווָארבַאי
 וקסנַאשילקימ 110 .בעג ,קיווייל ץיוט

 "* םייח ןַאעלעּפַאנ 1999 .בעג .,ןמלז ןוטקיט

 ו ַאבול יקסדעיווודעינ 1906 .בעג ,עשַארבַא-קיניאוװכ
 ןאכאראס עונָאד יקצַאּבול
 : השמ יקסנַאשמורמס | עמיא וקצָאבול
 : עדירפ יקסיּפוּפ 1918 -בעג ,עויל ןוגַאמ

 עשירג שטיוועלעּפעצ 1917 .בעג ,עינָאס רעקסיידַאמ

 : עשַאי רענוװַאק 1990 :בעג ,עיויא שטיוװעקצַאמ
 6 ( עלומ יקצירוק לשַאר שמטוווָאקרַאמ

 וקסווָאכוינָאק עט עס יפה
 : לקנַאי יקסווָאקיילימ

 | עי יי רישא עלָאל ָאנבורּפ ׂ : עקמָאט לשאֹר 1
 3 2 א 1006 בג ,םולש יקסריוות

 : ליה א 1007 .בעג .,ערָאב ןַאמדירפ

 א 1990/ .בעג ,לַאבימ רענוָאק

 א עירָאב רעֶדיונְש + .1907 .בעג ,לקנַאי ןאלפַאק
 | (בצק ַא) ָאריּפַאש 1998 .בעג ,יקסינוק
 : (רערעקנעמיוק ַא) עקבויל ערעמש םיוח ןַאמגַאלש

 1920 -.בעג ;



 ןַאמטנעמוד לארשי

 זיא סע ואוו ,19 .םונ סַאג ןושַארטס ןופ עדַאקירַאב עבורח יד
 .םיובנייש לאיחי ןלַאפעג



 1. .פוראוו

 יי ,3, 6 - עי עוז .עמסגטקנאו :
 + 3.0 דווסס = - ןעמשמעמיוועמא עא :

 = דתס-סת + שש טיש ןשי '

 8 .זסח סיני 1216

 8 סד, 6 "סט" .

 : יי 5

 ווו סע 2 6 עא ער עט א צ

 2 60 שי 4

 / ףל.עס.?28 = ועפוטסאסאסג 80.ומ , 2 ןנטעזז טססממ: שניט שב. זוס פוקס
 4000 + סדפצססרפש ומה זו /וא. .וסזיהפ/- 8 דיק סו 19:3/4 תבת- }

 0 807 יה ןהאשזשת רו וססוק ןכקה 8 סט גסנוז עט: -- אש .

 עו אפווסזס ?עשיזטוומ ש !ףעפסזסע ועאו

 3 תהעלװהמאטאסו ססעפעמ - 8 14 (60חתס 5 12

 ו

 | 40,0 טפושוס0 יקו
 | ן} יושע ןדה26 הפז הח ס ןשיתפ - (ןפוסנספהסא ח ואסזיעהתמ- 0 +

 יי 7 . סם הןטתשאותתסאסדיס א רשתזט שי תט שש הם שש
 2 2 יע 2 2 } 2

 עצי א 2 יי הכחמרשניש העצהס 8 ססש1סזס מס דדימ חדש םפסה ;ע-

 7 תפעת ן 8," 4 7 ה 4 2סױסה צ.תסצ?,דשמ טיססש 415 8 ןמןעמהצוס.

 / סעדיאשסתשזה 5 עת +ספסאא דימעדס יי סה די אש - {עחחסנ עס סס 0 ,ץטשוזעמ

 5 = | 8 07,6ר806.
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 טפעוודס8 0 "סעטמס 1 ?ץתאומאומ טו

 2 ". םע/ז םסעז יי .ואפיי6 ימםצנז 4 רפות , אס 04

 ןענעכייצוצסיוא .וירב-סגַאלשרָאפ ןשיסור ןופ טיוז עטשרע
 עשינַאזיטרַאּפ ענייז רַאפ 'ןרעטש ןטיור, ןטימ דיגמ ןנחלא

 .ןעוטפיוא



 עיצאדיווקיל-אטעג ןופ גאט ןיא 5

 :םייהנעיליל .ה רעינעשזניא טלייצרעד רימ טָאה'ס

 ןרָאװעג ןסָאשרעד ןזיא סנעג בקעי טנַאדנעמָאקיָאטעג רעד יװ םעד ךָאנ --

 "נָא ןענעז סע זַא ,טסואועג ןיש ָאטעג ןיא רענייא רעדעי טָאה ,ָאּפַאטסעג ךרוד
 סע .טריּפשעג שממ ךיז טָאה טפול רעד ןיא .ָאטעג ןופ געט עטצעל יד ןעמוקעג
 -נַאװצ ןוא יירד רעד ןעוועג זיא סע .ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל יד ןָא טמוק סע  ,טייג
 ןעמוקעג םעצולּפ ןיא ירפ רעד ןיא רעגייז ַא ףניפ .1943 רעבמעטּפעס רעטסקיצ

 .ןעמוק ןייז ןופ ןטַאטלוזער יד גנונַאּפש טימ טרַאװרעד ןבָאה עלַא .ָאטעג ןיא לטיק

 ןופ ןטלַאהעג ןוא טַאר-ןדיי ןופ ףיוה ןפיוא יקסנַאקַאינעב סױרַא זיא םעדכָאנ ךיילג

 ,טרידיוװקיל טרעװ ָאטעג רעד זַא ,טגָאזעגנָא טָאה רע .םלוע םוצ עדער ַא ןָאקלַאב

 .עטיל ןייק לייט ַא ןוא ערַאוװיײו ןייק טריפעגסיורַא טרעוװ גנורעקלעּפַאב לייט ַא

 ןוא .פ.ק:ה "פילייק, טייהנייא ןופ רעטעברַא עשידוי יִד ןביילב ןלעװ ענליוו ןיא
 .החטבה רעד טימ רעטועװ ענייז טקידנעעג !טָאה רע .טערַאזַאלסגירק רעשטייד רעד

 : .ןעמַאזוצ ךייא טימ רָאפ דיא ---

 וצ ןענעז עכלעוו ,ןדיי ...ךעלדניירפ רעייז ןטנעמָאמ ענעי ןעװעג זיא לטיק

 -מורַא טָאה רע .ןסַאלעג טרעפטנעעג יז רע טָאה ,ןגַארּפ ןגערפ ןעגנַאגעגוצ םיא

 .טנַאה ןרעטנוא םיא ןטלַאהעג ןוא ,ןיזיירד טסיצילָאּפ ןשידיי ןטימ טריצַאּפשעג

 ןטימ קידנריצַאּפש ןעלטיק ןעזעג ךיא בָאה רעטעּפש .טכַאלעג עדייב ןבָאה ייז ןוא

 זיא סָאװ ,ןדיי ַא טכַארבעג טָאה טסיצילָאּפ-ָאטעג ַא .טרַאהרעבָא טסיצילָאּפ ןשידיי

 םעד טָאה טרַאהרעבָא .לבלעוועג ַא ןיא טיורב ןעמענ ןלעװ םייב ןרָאװעג טּפַאכעג

 ,טתיממעצ יוזַא םיא טָאה רע ,לטיק ןופ ןגיוא יד רַאפ ןענעגרה וצ ןבױהעגנָא ןדיי

 .טקוקעגוצ קיאור ךיז ןוא ןענַאטשעג זיא לטיק .תושלח ןיא ןלַאפעג זיא דיי רעד זַא
 ,רעױט-ָאטעג םייב גָאטימכָאנ רעגייז .ַא ייווצ ךיז ןביילק ;לעפַאב רעד ןעוועג זיא'ס
 .טסואוועג טינ טָאה םלוע רעד ?ןָאט סָאװ .ןטרָאּפסנַארט יד וצ ןײגוצסױרַא ידכב
 רעמ ךָאד זיא גירק רעד .סענילַאמ ןיא ךיז ןקעטשרַאפ ןגעוו טכַארטעג ןבָאה ערעדנַא

 ןבָאה ערעדנַא .ןבעלרעביא זיא סע יװ ןעמ טעװ ,םישדח עכעלטע ןופ עגַארפ ַא טינ

 םוצ עקַאט סָאד זיא רשפא ,ךעלקעּפ טיירגעג קיליײא ,טרָאּפסנַארט םוצ טיירגעג ךיז

 .ךעלבלעװעגיזייּפש-ָאטעג יד ןעװעבַאר ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה םלוע רעד ?ןבעל

 טימ ןבָאה סע ףרַאד ןעמ .ןשטייד יד רַאפ ןזָאלרעביא טינ ןטקודָארּפ יד ףרַאד ןעמ

 ןכָאװ עקיניא ןופ ןיוש זיא ָאטעג ןיא .ןײרַא ענילַאמ ןיא רעדָא ,געוו ןפיוא ךיז
 -סױרַא ךיז טָאה ךעלבלעוועג יד ןעװעבַאר םייב .רעגנוה רעקרַאטש ַא רעייז ןעוועג
 -זיּפש ערעדנַא ןוא לעמ ןופ סַאּפַאז רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןטרָאד זַא ,ןזיוועג
 סע טָאה עשזיסָאװ רַאפ .טייצ רעגנַאל ַא ףיוא ןצונ טנעקעג טָאה סָאװ ,ןעלקיטרַא
 ?ןדיי יד ןרעגנוה טזָאלעג ןוא  יײצילָאּפ-ָאטעג יד ןוא טַאר-ןדיי רעד ןטלַאהַאבסיוא
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 יײצילָאּפ-ָאטעג יד ןוא טַאר-ןדיי רעד זַא ,טימרעד טשטייטעגסיוא סע טָאה םלוע רעד
 -רעביא ןלעװ ןשטנעמ זיירק רעסיוועג ַא ךָאנ ןוא ייז זַא ,טפָאהעג ךעלנײשרַאװ ןבָאה

 - ,ןטקודָארּפ ךיז רַאפ טרָאּפשעגּפָא יז ןבָאה ,עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ ,ענליוו ןיא ןביילב

 ןעמוקעג ןענעז רעגייז ַא ריפ .ָאטעג ןיא סנטסָאּפ עשיווטיל ןיירַא ןענעז רעגייז ַא ףלע
 -ָאטעג םוצ ןדיי יד ןביירט רעזייה יד רעביא ןפָאלעג ןוא ָאטעג ןיא רעניַארקוא
 ר | .רעיוט

 טימ רעױט-ָאטעג םוצ תוחּפשמ ערעייז טימ ןעמָארטש ןבױהעגנָא ןבָאה ןדיי
 רעד .אסאר ץַאלּפ םוצ ןעגנַאגעג יז ןענעז ןטרָאד ןופ .סעציילּפ יד ףיוא קעפ יד
 -ס"ס ןופ רעלַאּפש ַא טימ ןטייז עדייב ןופ טלעטשעגמורַא ןעוועג זיא געוו רעצנַאג

 קיניאוװכ ןַאלּפַאק בקעי

 געוו ןטימ ןיא .רעוועג שיטַאמָאטױא טימ טנּפָאװַאב ;רעווש ,רעניארקוא ןוא טייל

 ,סקניל ןעיורפ יד ןוא ,סיֹוארָאפ רענעמ יד :לייטעצ ןביוהעגנָא םעצולּפ ןעמ טָאה

 ערעטלע יד :טלייטעצ רעדיו ןעמ טָאה טרָאד .רעימ ַא רעטניה ץַאלּפ ַא ףיוא

 יד ,רימ .סטכער ןעיורפ ערעטנוזעג ןוא ערעגניי יד ,סקניל רעדניק טימ ןעיורפ

 טמָארטשעג ץלַא ןבָאה ןדיי .סַאג ַא ףיוא ןבילקעגנעמַאזוצ ןעוועג ןענעז ,רענעמ

 ַא טימ ליבָאמָאטױא ןַא ןעמוקעגנָא זיא טנוװָא ןרָאװעג זיא'ס זַא .טמָארטשעג ןוא

 ץַאלּפ ןצנַאג םעד ןטכױלַאב ןבָאה ןליבָאמָאטױא .רעכליה ַא ןוא ןָאפעטַאּפ

 ַא .קיומזַאשזד ענרעדָאמ טליּפשעג ןבָאה ןענָאפַאגעמ יד .סרעפרַאװ-ןייש טימ

 דלוש ןבילוצ סַאג ןפיוא טכַאנ עצנַאג יד עלַא ןביילב רימ זַא ,טרעלקרעד טָאה שטייד

 זייווקיצנייא ןביירט ייז זומ ןעמ ןוא קיליוונגייא סױרַא טינ ןעייג סָאװ ,ןדיי יד ןופ

 אל א ...רעזייה יד ןופ

 ןוא זנוא ןשיווצ טזיירקעג ןבָאה סרעטכעוו עשיניַארקוא .טכַאנ ןרָאװעג זיא'ס

 עצנַאג יד ,ןכַאז עלופטרעוו ערעדנַא ןוא טלעג ,ךעלרעגייז ןעװעבַארַאב טלָאװעג

 רעד ןיא .תוללק עשיסור ,ןסָאש ,טירט עקידנפיולמורַא טרעהעג ךיז ןבָאה טכַאנ
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 .רעיומ ַא וצ סרעטייל ריפ ןלעטש ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא ,סייוו ןעמוקעג זיא ירפ

 רימ טָאה ,ץַאלּפ ןפיוא רימ ןבענ ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,זיוהנעבוַאט רָאטקָאד

 :ליטש טגָאזעג

 .עיצוקעזקע-ןסַאמ ַא טיירג ןעמ ,עז --

 ןפורעגסיוא ןעמ טָאה םעצולּפ

 ?רעכַאמרעגייז ַא ָאד זיא רעוו ---

 ןפורעגסיוא תורוש יד ןופ רענייא טָאה

 .ןיוועל -- רעכַאמרעגייז ַא ָאד זיא'ס --

 זַא ,טניימעג ןבָאה ןדיי עלַא ,תורוש יד ןופ ןעניוועל ןפורעגסױרַא ןעמ טָאה

 רעטעּפש .ּפ.ק.ה ןיא ןקישּפָא םיא טעװ ןעמ ןוא ץַאלּפ ןפיוא דלַאב םיא טײרפַאב ןעמ

 לא י

 יעמייר יד
 מצב ןיא
 ינותנגתמ

 דאר

 .1918 רעבמעטּפעּפ ןט-1 םעד .ָא.ּפפ ןופ ףורפיוא

 סע ןוא ןטנעמורטסניא עפרַאש ערעדנַא ןוא סרעסעמ ןבעגּפָא ןסייהעג ןעמ טָאה

 ןשיװצ ןעגנַאגעג זיא ןַאד .גייצעג עפרַאש ןוא סרעסעמ גרַאב ַא ןסקַאװעגסױא זיא

 סע רעװ ,רעגניפ יד טימ ןזיוועג ןוא רעטמַאַאב רעשטייד רערעכעה ַא תורוש יד

 טָאה רעגניפ ןטימ לייוו -,קערש-טיוט ןופ ןטונימ ןעוועג ןענעז סָאד .ןײגסױרַא לָאז

 ַא טיפ ןשטנעמ ףיױא ןוא רעדניק עניילק ףיוא ,טייל עטלַא ףיוא ןזיוועגנָא רע

 יד רעטנוא ןטלַאהַאבוצסיוא ךיז ןביוהעגנָא ןבָאה ערעכַאװש יד .ןעזסיוא ךַאװש
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 רעבָא שטַײד רעד .ןקרעמַאב טינ ייז לָאז ןעמ ידכ ,ערעקרַאטש יד ןופ סעצײלּפ

 רע טָאה ױזַא .תונברק ענייז טכוזעגסיוא ןוא תורוש יד ןשיװצ טנַאּפשעג טָאה

 ןיא ןרָאװעג טּפוטשעגנײרַא ןענעז ייז .ןַאמ טרעדנוה זיב קיצכַא ןַא טלייוועגסיוא

 ַא סױרַא זיא רעטעּפש .עװעג טינ רוּפש ןייק ייז ןופ זיא רעמ .ןליבָאמָאטױא

 ,לייטרוא ןַא ןדלָאמעג ןוא שטייד

 ,דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש רַאפ ןרעוו ןעגנָאהעג ןלעװ ןשטנעמ עכעלטע --

 עיצוקעזקע יד .רענַאזיטרַאּפ יד ֹוצ ןפיולטנַא ןוואורּפ ןרַאפ ןוא רעוװעג ןציזַאב

 סע סָאװ ,ןסיוו ןלָאז עלַא ידכב ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ ןרעוו טריפעגסיוא טעװ

 ,דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש רַאפ ייז טרַאוװרעד

 טכַארבעג רעירפ טָאה ןעמ ואוו טרָאד ,תוילת ריפ טכַארבעגוצ סייוו טָאה לייוורעד

 ןעמ ןוא ןשטנעמ ריפ סױרַא טמענ ןעמ ףעזרעד ךיילג ןבָאה רימ .סרעטייל יד

 ,קיניַאװכ -- רעטשרע רעד :עוװעג ןענעז סָאד .סרעטייל יד ףיוא ףױרַא ייז טריפ

 לדיימ סָאד -- עטרעפ יד ,ןַאלּפַאק בקעי -- רעטירד רעד ,ןיוועל -- רעטייווצ רעד

 .קיב ַאיסָא

 .טלכיימשעג לדיימ סָאד טָאה ,סרעטייל יד ףיוא ףױרַא ןענעז עלַא ןעוו

 ןופ זנוא ףיוא טקוקעג טָאה רע .זנוא וצ רעטסטנָאנ רעד ןעוועג זיא קיגיָאוװכ

 טלָאװ רע יו ױזַא ,טנעה יד טימ ןעגנוגעווַאב עטכייל טכַאמעג טָאה ןוא ןביוא

 -עג קואור ןענעז ןַאלּפַאק ןוא ןיוועל .ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ךיוא ןוא טנגעזעג ךיז

 ןעוועג ןענעז סעלטעּפ יד ןוא טונימ ףניפ ַא ןענַאטשעג ייז ןענעז ױזַא .ןענַאטש

 ,ןברַאש-ס"ס ןַא טימ ,לטיה ןצרַאװש ַא ןיא ,סייוו .רעזדלעה ערעייז ףיוא ןפרָאװרַאפ

 גנונעדרָא ןיא זיא ץלַא יצ טנעה יד טימ טּפַאטַאב ןוא ,טװאורּפעג ןוא ןענַאטשעג זיא

 ןופ סיפ יד רעטנוא סרעטַײל יד ןָאטעג יצ ַא ןעמ טָאה םעצולּפ .תֹוילת יד ףיוא

 ןסירעגרעטנוא ךיז טָאה קירטש יד ,ןקוצ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה סרעּפרעק יד .ריפ יד

 םיא ןסייהעג טָאה סייוו .ןלַאפעגרעטנורַא זיא רע ןוא ןעניוועל ןרעווש ןרעטנוא

 .רעיומ םוצ םינּפ ןְטימ ןייטש ןוא ךיז ןעיירדסיוא

 רעטייוצ רעד .ןטונימ עצרוק ןיא לדיימ סָאד ןברָאטשעג זיא' ןטשרע םוצ

 ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה קיניָאװכ ןופ רעּפרעק רעד .ןַאלּפַאק בקעי ןברָאטשעג זיא

 דלַאב טינ ךיז טָאה עלטעּפ יד זַא ןעזעג טָאה ןעמ .יולב ןעוועג זיא רע .ןפמַארק .

 רע ,ןעניוועל טגָאזעג טָאה סייו .לענש טינ טמוק טיוט רעד ןוא יונעג טכַאמרַאפ

 ןטניה ןופ ןעגנַאגעגוצ זיא רע .טנַאװ םוצ םינּפ ןטימ ינק יד ףיוא ןלעטש ךיז לָאז

 ןלַאפעג זיא ןעניוװעל ןופ רעּפרעק רעד .ּפָאק ןיא סָאש-ןיטַאק ַא .טגנַאלרעד ןוא

 - סיניַאװכ ןופ רעּפרעק רעד .רענייטש יד רעביא ןעניר וצ ןביױהעגנָא טָאה טולב ןייז
 ו

 ךיז ןבָאה סע ואוו ,רעיומ ןרעטניה ןופ .טרעטיצעג רעכַאװש ןוא רעכַאװש ץלַא טָאה

 ."סיוא זנוא טָאה ןעמ .קערש ןופ ןעיירשעג טרעהעג ךיז ןבָאה ,ןעיורפ יד ןענופעג

 ןטייז עַדייֹב ןופ .שרַאמ םוצ לַאנגיס ַא ןבעגעג ןוא ןעייר עגנַאל ןיא טלעטשעג

 .ןעניבַארַאק עשיטַאמָאטיױא טימ טנּפָאװַאב ,טייל-ס"ס ןוא רעניַארקוא ןענַאטשעג ןענעז

 ,-עגפיוא יד ןופ ןוא ןעניוועל ןופ סרעּפרעק יד ייברַאפ טרישרַאמעגכרוד ןבָאה רימ
 .עיצנַאטס-ןַאב רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא -- ענעגנַאה

 -- -- -- .ןענָאגַאװ יד ןיא טריפעגניירא זנוא טָאה ןעמ
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 - רָאנָאפ 16

 ןפיוא ,ענליוו רעטניה רעטעמָאליק ןביז .ןעמולב ןוא רעזערג ןוא ,דלַאװ .,רַאנָאּפ

 .עשרַאװ-ענליװ עינילדןַאב רעד ייב ,ײסָאש רענדָארג םייב געוו

 ,טנגעגמוא רענליוו ןוֿפ ןעלקניוו 'עטסנעש יד ןופ סנייא .רַאנָאּפ ןייש זיא'ס

 ערעייז טימ סרערעל עשידיי רענליוו ןופ ןגולפסיוא ןעיצ לָאמַא ןגעלפ וצניהַא

 ןעגניז ןוא סרעטייש ןדניצנָא ןעמ טגעלפ טכענ יד ןיא .רעדניק ןוא טנגוי ,םידימהת

 ...רַאנָאּפ ןיא לָאמַא --- ץנַאט ןוא גנַאזעג ,ןדָאהַארַאק ןוא סַאריוה ,רעדיל עשידיי

 רוחב רעשידיי ַא טָאה ,ןגולפסיוא-רַאנָאּפ ערעזנוא ןופ םענייא ףיוא ,לָאמניײא ןוא

 ;ץנַאט-ַאריוה ןטמערוטשעצ ַא ךָאנ ןָאטעג גָאז ַא

 ;רַאנָאּפ רעטנוא טנערב דרע יד .קעװַא רימָאל ---

 רע ךיוא ןוא ;רעדיוש טימ ןדנוצעגנָא טינ רעטרעוו ענייז ןבָאה םענייק ןוא

 ,האובנ-לרוג ןייז טליפרעד טינ טָאה ןײלַא

 -רעד זנוא רע טגעלפ ,ענילַאמ רעד ףיוא ,ָאטעג ןיא טכענ-סנקערש ןיא רָאנ

 :ןרזחרעביא דחּפ ןטיוט טימ טגעלפ ןוא ...רַאנָאּפ ןיא לָאמַא ןגולפסיוא-דיירפ ןענָאמ

 !רַאנָאּפ ןיא סרעטייש ןענערב סע --

 ןעמ טָאה עטשרע יד .םוטנדיי רענליוו ןופ ןינמ בור רעד טגיל רַאנָאּפ ןיא

 ,?סענוּפַאכ; יד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעג ןענעז סָאװ ,1941 רעמוז ,טריפעג וצניהַא

 ןסייהעג ייז טָאה ןעמ סָאװ ,יד ןוא ,קָאשיּפינש ןוא דָארָאגוװָאנ ףיוא םָארגָאּפ ןופ ןוא

 ןעוו ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ .טעברַא ףיוא ןרָאפ ייז לייוו ,ףייז טימ ךוטנַאה ַא ןעמענ

 יד טימ םיגורה יד טרָאד ןענופעג ןעמ טָאה ,םירבק-ןסַאמ יד טנפעעג טָאה ןעמ

 טנעה יד ןענעז ייז ןופ טייהרעמ יד ייב זַא ,טלייצרעד ןעמ .ןפייז ןוא רעכוטנַאה

 ףסָאשרעטניה ןופ טרעכעלעגכרוד ןברַאש רעד ןוא ןטניה ףיוא ןדנוברַאפ ןעוועג

 -- !טנעה יד ןדנובעג ייז ןעמ טָאה רעבירעד ןוא ,טלעטשעגרעדיוו ךיז ייז ןבָאה)

 רעטשרע רעד ןופ ןדיי יד טריפעג וצניהַא ןעמ טָאה ןַאד ןוא .(רַאנָאּפ ןופ דוס ַא זיא'ס

 ןדי יד :סעיצַאקָאװָארּפ עלַא ןופ ןוא (1941 רעבמעטּפעס רעט1) עיצַאקָאװָארּפ

 יד ןיא עטּפַאכעג יד ;ָאטעג ןטייווצ ןופ ;הסיפת רעקשיקול ןופ ;לסעג רעקסדיל ןופ

 טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,יד ןוא ,"ןענייש עזָאר, יד ןופ ,"ןענייש עלעג, יד ןופ געט

 .ענווָאק ןייק ןרָאפ
 .קירעגנוה ןזעוועג ץלַא ךָאנ רַאנָאּפ זיא ,עיצַאדיװקיליָאטעג רעד ךָאנ ךיוא ןוא

 ןיא עכַאװש ךיוא יװ ,סענילַאמ יד ןיא עטּפַאכעג ןדיי טריפעג וצניהַא טָאה ןעמ

 ,דנַאלטסע ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןופ עקנַארק

 -טסָאּפ-ָאטעג, ןיא .ענליוו ןופ רָאנ טינ ןדיי ןגיל רַאנָאּפ ןופ רעדלעפ יד ףיוא
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 לרוג ןגעוו סָאלעג עשידיי ענעדישרַאפ ןופ סעגַארפנָא ןעמוקנָא טפָא ןגעלפ "ָארויב
 רענליוו ןיא ןוא ענליוו ןייק טריפעג תומוקמ ערעייז ןופ טָאה ןעמ סָאװ ,ןדיי ןופ

 ...רעטייוו רעטעמָאליק ןביז טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ייז .ןעמוקעגנָא טינ ייז זענעז ָאטעג
 ףה-ו

 /  ןּפורג ןרָאפעג ןַאב םייב ןענעזס יװ ןעזעג ןבָאה רעטעברַא עשידיי רענליוו

 :טגערפעג ייז טָאה ןעמ .סרעדניליצ ןיא ןוטעגנָא ,ּפדיילקעג ןייש ,ןדיי עשיכעשט
 ? ריא טרָאפ ןיהואוו ---

 3 .רַאנָאּפ טָאטש רעד ןיא --
 ...זיא'ס !טָאטש ןייק טינ זיא רַאנָאּפ ---

 ,טביולגעג טינ טָאה ןדיי עשיכעשט ןּפורג יד ןופ רענייק
 רַאנָאּפ ןופ םיתמ יד ןעוועג רבקמ ןּבָאה סָאװ ,ןטסיצילָאּפ-ָאטעג עשידיי יד

 עשידיי ןענופעג ןטרָאד ןבָאה ייז זַא ,טלייצרעד ןבָאה ,"ענווָאק עיצקַא; רעד ךָאנ

5 
6 
: 
0 

 יי המחלמ רעד רַאפ רַאנָאּפ
 1097 רָאי ןיא רַאנָאּפ ףיוא רערעל עשידיי רענליוו ןופ עיסרוקסקע ןַא

 .(במָאלָאג .א ןופ טקישעגוצ ָאטָאפ)

 -טגצלפ ,טייצ וצ טייצ ןופ .רעדנעל ערעדנַא ןוא דנַאלָאה ,ךיירקנַארפ ןופ ןטרָאּפסַאּפ

 : :העידי ַא טימ ןרעו טרעטיצעגפיוא ָאטעג רעד

 .ןדיי ןָאלַאשע ןַא ןרָאּפעגיײברַאפ ---
 .טסואוועג טינ רענייק טָאה -- ?ןענַאװ ןופ

 : .רַאנָאּפ ןייק -- טסואוועג רעדעי טָאה --- ?ןיהואוו
 ןעמ טָאה וצניהַא .ןדיי-טינ רַאפ ךיוא ץַאלּפ-סגנוטכינרַאפ ַא ןעוועג זיא רַאנָאּפ

 עשיטעיווָאס יד ןוא ענעגנַאפעג-סגירק עשיטעיווָאס יד רעטנזיוט יד ןיא טריפעג
 ןשילױטַאק ןופ םיחלג יד -- ענליוו ןיא טרינרעטניא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןעיורפ
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 -סדנַאטשרעדיװ ןיא עטקיטכעדרַאפ ,רעירַא םתס ןוא -- ענליוו ןיא רַאנימעס

 .טייקיטעט
 -רעטנָאק עשיטעיווָאס עסיורג יד ןבהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעװ ,1942 רעמוז

 -וקַאװע טימ ןענָאלַאשע רעקילדנעצ ענליוו ייברַאפ ןרָאפעגכרוד ןענעז ,עוויסנעפָא

 ןגערפ ייז ןגעלפ רעטעברַאדַאב עשידיי .ןעיורפ ןוא רענעמ עשיסור עטריא
 (?ןיהואוו) ?ַאדוק ---
 .(רַאנָאּפ טָאטש ןיא טעברַא ףיוא) ירַאנָאּפ דָארָאג וו וטָאבַאר ַאנ ---

 ןופ טרָאּפסנַארט ַא ןעמוקעגנָא ףיוהנַאב רענליוו םייב זיא רעמוז ןבלעז ןיא

 -- גנוטכיר רעד ןיא ןייג טלָאזעג טָאה סָאװ ,רָאי ןעצ זיב יירד ןופ רעדניק עשיסור

 .רַאנָאּפ
 -ײלגַאב עשטייד ערעייז ןופ טפיוקעגּפָא ייז ןבָאה רעטעברַאדןַאב עכעלטסירק

 | ..קרַאמ ןצפופ רַאפ -- ןעצ רַאפ -- ףניפ רַאפ סרעט
 ןבָאה יז ןעו .סרעדרעמ-ןדיי עשיוװטיל רעטרעדנוה ךיוא ןגיל רַאנָאּפ ןיא

 א

 .1044 ,גנויירפַאב רעד ךָאנ ,רַאנָאּפ ףיוא הרכזה

 .(ןעכנמ ןיא עיסימָאק רעשירָאטפיה רעלַארטנעצ רעד ןּופ ןוויּכרַא)

 ןלופַאב ייז ןשטייד יד ןבָאה ,ןדיי יד רעביא טעברַא-סגנוטכינרַאפ רעייז טקידנערַאפ

 טינ סע ןבָאה רעניווטיל יד ,טנָארּפ ןשיטעיװָאס ןפיוא ?עקיליוויירפ, סלַא ןייג וצ

 ןףעלטרַאג יד ןָאטעגסױא ייז ןעמ טָאה ..רעמעװקַאב זיא ןדיי ןדרָאמ .טלָאװעג

 רעייז ךרוד טריפעג ייז טָאה ןעמ ןוא ,ןזיוה ערעייז ןופ ּפענק יד ןדיינשסיוא ןסייהעג

 ערעייז ןגעלעג ןענעז'ס ואוו ,וצניהַא -- ןזיוה עטזָאלעגּפָארַא טימ טָאטש-טּפיױה

 .םיגורה עשידיי

 ןשיוװרַאפ וצ ןטערטעגוצ ןשטייד יד ןענעז ,ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ

 סעמרוט יד ןופ ןטסירק רַאנָאּפ ןייק טכַארבעג ןבָאה ייז .דרָאמ רעייז ןופ ןרוּפש יד

 רעייז ןוא ,םיתמ יד ןענערברַאפ וצ ןרָאװעג טנדרָארַאפ זיא ייז .ןדיי עּפורג ַא ןוא
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 יד ןוא ,רוגיפ ַא ןשטייד יד ייב ןסייהעג טָאה תמ סעדעי .דמַאז טימ ןשימעצ ׁשַא

 -- ?סרעבערג-רוגיפ, יא עבַאגפיוא רעייז טול טליײטעצ ןעמ טָאה ןטנַאטסערַא

 .-- ?סרעפיזןשַא -- "םרעטסיימרעייפ, -- ?סרעגרָאזרַאפצלָאה, -- "סרעגערט-רוגיפ;

 ,"סרעטעלגרַאפ-םינמס, ןוא

 ןרָאװעג טגיילעג ןוא רעבירג-ןסַאמ יד ןופ ןרָאװעג ןבָארגעגסיױא ןענעז םיתמ יד

 ק ףניפ טנזיוט יירד ייב עדימַאריּפ רעדעי ןיא .ןדימַאריּפ עסיורג ןיא זייוונטכיש

 8 לייא ,סעבמָאבדניצ ךרוד ןרעוװ ןדנוצעגרעטנוא ןגעלפ סרעטייש יד .ןרוגיפ טרעדנוה

 ְּ ו .געט ןעצ זיב ןענערב ןגעלפ ייז .ןיזנעב ןוא

 3 ןיא טריטסערַא ןוא ןטייק ןיא טדימשעג ןעוועג ןענעז סרעטכיגרַאפ"ןרוגיפ יד

 9 ןוא לענוט ןשידרערעטנוא ןַא ןבָארגעגסיױא ןבָאה ייז .רַאנָאּפ בלַאהרעניא רעקנוב ַא

 -יטרַאּפ יד וצ ןײגסױרַא ןוא ןעװעטַאר וצ ךיז ןעגנולעג זיא ןשטנעמ יד ןופ לייט ַא

= 

 ,דנַאלטסע ןיא לַאװער ייב ,ַאגָאָאלק רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא עטעדרָאמרעד

 / : .1941 רעבמעטּפעס ןט-19 םעד

 "ןַאב טריפעגכרוד ,ןָאטעב ןסָאגעג ןשטייד יד ןבָאה םירבק-ןסַאמ יד ףיוא .סרענַאז

 4 ,םיגורה יד ןופ ןביילב טינ רוּפש ןייק לָאז סע ,ןסלער

  טרעדנוה רעביא ןופ ןייבעג ןוא שַא סָאד טגיל רַאנָאּפ ןופ רעדלעפ יד ףיוא

 טינ זיא סָאװ ,אטילד םילשורי ןופ ןימלע-תיב רעד זיא ןטרָאד .םיגורה טנזיוט

  ןופ ןעלקניו עטסנעש יד ןופ סנייא ,רַאנָאּפ ןייש זיא'ס .לארשי רבק וצ ןעמוקעג

 4 .טנגעגמוא רענליוו רעד
 0 16 יא ָ = + א יי "עברי רם ר יטאב נט 8 יי

 יב א
3 2 

9 
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 ...לרוג רעד ןעוועג זיא ןדישראפ 7

 ןופ רוביצ רעשידיי רעד ,ענליװיָאטעג רעד ןרָאװעג טרידיווקיל זיא ױזַא

 ,עיצידַארט עקידתורוד עכעלרעה ןייז ןגיוצעג ָאטעג ןיא טָאה סָאװ ,אטילד םילשורי

 ,לגנַארעג ןשידיי ןופ סקנּפ ןיא קיבייא ףיוא ןבירשרַאפ ךיז טָאה עכלעוו ןוא

 עיצַאדיוװקיל רעד ךָאנ םוטנדיי רענליוו ןופ געוו רעד ןזעוועג זיא ןדישרַאפ

 ;סרענַאזיטרַאּפ יד וצ דלַאװ ןיא ןײגוצסױרַא ןעגנולעג זיא רעטרעדנוה .ָאטעג ןופ

 ךיוא יו ,"סילייקא ןוא ּפ"קה ןקָאלב יד ןיא ןבילבעג ןענעז רעטרעדנוה עטלייצעג

 ןבילבעג זיא לייט רעניילק ַא ;ָאטעג ןרעסיוא ןטייהנייא עניילק רָאּפ ַא ךָאנ ןיא

 ןיא ךיוא יו ,ןרער-עיצַאזילַאנַאק יד ןיא ;ָאטעג ןופ סענילַאמ יד ןיא ןטלַאהַאבסיוא

 זיא ,ןינב בורו ןינמ בור רעד טסייה סָאד ,עקירעביא יד :ָאטעג ןרעסיוא סענילַאמ

 ,דנַאלטעל ןוא דנַאלטסע ןייק ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא ןרָאװעג 2קישרַאפ

 -יטרַאּפ עשידיי יד .םוטנדיי רענליוו ןופ לרוג רעד ןזעוועג ךיוא זיא ןדישרַאפ

 ,שטָארַאנ ןופ (סעשטשוּפ) רעדלעוװ יד ןיא רקיעב טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה סרענַאז

 רעקצינדור רעד ןיא ךיוא יוװ ,ענליוו ןופ רעטעמָאליק קיסיירד טרעדנוה ךרע ןַא

 ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא ןענעז טרָאד .ענליוו ןופ רעטעמָאליק קיצרעפ ךרע ןַא ,עשטשוּפ

 ."םזישַאפ םעד טױט ַא; ,"ןוחצנ, ,"המקנ, ,"ףמַאק, :ןעגנולײטּפָא עשידיי

 ףַאיצנעװס ןופ ןדיי יד ךיוא טריּפורג ךיז ייז םורַא ןבָאה רעדלעוװ יד ןיא

 ,ןדיי -- תומוקמ ערעדנַא ןוא ,עדיל ,עיליא ,ווָאניהלָאד ,ריווס ,עקייליו ,ץעינערוק:

 .סרענַאזיטרַאּפ יד וצ געוו ַא טכוזעג ןוא רעדלעוו יד ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה סָאװ

 רעד ןיא לטיּפַאק קיטכיל ,יינ ַא ,תונשקע ןוא הרובג ןופ לטיּפַאק ַא זיא סָאד

 רעדנוזַאב ףרַאד סָאװ ,לטיּפַאק ַא זיא'ס .אטילד םילשורי ןופ עטכישעג רעגנַאל-תורוד

 טָאה ןליװ-ספמַאק רעייז ןוא לרוג רעד סָאװ ,יד ךרוד ןרעװ ןטכיױלַאב ןוא ןבירשַאב

 .ןעמענוצלייטנָא םיא ןיא טכַאמעג הכוז ייז

 -סגנואיירפַאב יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סרענַאזיטרַאּפ עשידיי רענליוו יד

 ןיא ןטערטעגניײרַא רעײמרַא עטיור יד טימ ןעמַאזוצ ןענעז ןוא ענליוו ןופ ןפמַאק

 -רענַאזיטרַאּפ ןופ רעטרעוו יד ןעגניז וצ ןעוועג הכוז ןוא טָאטש רעטיירפַאב רעד

 -רַאפ ןוא טכָאירַאפ טָאה סָאװ ,טכַאמ רעקיטולב רעד ןופ תוברוח יד ףיוא ןעמיה

 ואוו ,ןעניאור יד ןיא ,ָאטעג ןופ ךעלסעג עליטש יד ןיא .אטילחד םילשורי טעטכינ

 ןופ לגנַארעג ןקידלַאװג םעד ןיא טנָאמרעד טָאה ןייטש רעדעי ואוו ,בוטש עדעי

 סָאװ ,רעטרעװ יד ןעגנולקעגּפָא ןבָאה טרָאד -- םויק ריא רַאפ אטילד םילשורי

 :ןעגנולמַאזרַאפ-ָאטעג עמייהעג ףיוא ןרָאװעג טמולחעגסיוא ןענעז

 -- -- -- ! ָאד ןענעז רימ
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 -עג ַא טימ טנּפָאװַאב רעדלעוו יד ןופ סױרַא ןענעז סרענַאזיטרַאּפ עשידיי יד

 -טסבלעז ַא וצ טפַאשקנעב רעקידנענערב רעפיט ַא טימ ןוא ,ןוצר-ספמַאק ןטדימש

 -טינ ךָאנ ;ןענעז ,ייז ןופ עטסרעמ יד ןוא ,ןבעל ןשידיי ,ןעיירפ ,ןצלָאטש ,ןקידנעטש

 .ןתוחילש עשינַאזיטרַאּפ עיינ וצ רעדיוו קעװַא ,המקנ ןופ עטקיטעזעגנָא

 יש

 5 -"סילייק, ןוא ("קרַאּפ-טפַארק-סערעה;) טייהנייא-ּפ"קה ןופ רעטעברַא עשידיי יד

 ןיא ןבילבעג ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ ןענעז ,(קירבַאפ-רעטופ) טייהנייא

 טימ עטמױצעגמורַא .ןטײהנײא-סטעברַא ערעייז ןופ םינינב יד ןיא ?ענליו טָאטש

 ,טָאטש רעשיצַאנ רעד ןיא ןעלזדניא עטמַאזנייארַאפ יו ,טבעלעג ייז ןבָאה ,טָארד

 רענליוו ןצנַאג ןופ לרוג רעד ייז טרַאוװרעד סע זַא ,ארומ רעקידנעטש ןופ עטשרעהַאב

 .?ענרעזַאק-רעצנַאּפ , ןטַאטשרַאװ יד ןיא טניווועג ןבָאה ןדיי-.פ.ק.ה 150 .םוטנדיי

 טרַיזינַאגרָא אטילד םילשורי ןופ םידירש יד ןבָאה ןעגנוגנידַאב ענעי ייב ןוא

 ןטלַאהַאבסיײא ןבָאה ייז עכלעוו ,רעדניק יד רַאפ ןלוש ןעלזדניא-ןקָאלב ערעייז ןיא

 קא רעה טלמַאועג ןוא ;יײז רַאפ םיבוט-םוי ךיוא יוװ ,גיוא ןשיחצור םעד ןופ

 .רעכיב-גָאט ןבירשעג ךיוא יוי

 ןטיול ןבעל רעייז ןעיוב וצ ןביוהעגנָא ןבָאה "סילייק, ןוא ?.פ.ק.ה, ןופ ןדיי יד

 -עלפרַאפ-גנוניוװ) ןטמַא טלעטשעגפיוא ןבָאה ייז ;ָאטעג רענליוו .וועג ןופ רעטסומ

 ,יײרעלַאמ ,ײרעסָאלש) ןטַאטשרַאװ ךיוא יו ,ןזעוו-סטייהנוזעג ,טמַאסגנודלעמ ,גנוג

 .(.וו .ַא .א ײרעכַאמרעגייז ,קינַאכעמ-ןייפ ,יירעטסוש ,יירעדיינש ,קינַאכעמ-ָאטױא

 -ַאב ןקָאלב-סטעברַא יד ןיא ןדיי יד ןבָאה (ץרעמ רעט27) 1944 חסּפ ברע

 ,עטצוּפעגסיוא ןוא ענעשַאװעגמורַא ,רעדניק יד ןריפוצסיורַא גנונעדרָארַאפ ַא ןעמוק !

 יד ןענעז טרָאד ןופ .ןעגנוצירּפשנייא-סופיט-ןגעק ןכַאמוצכרוד ידכב ,לָאטיּפש םוצ

 ייוצ ךרע ןַא) ןרָאװעג טריפעגקעװַא ןוא סָאטיױא ןיא ןרָאװעג טּפַאכרַאפ רעדניק

 רעדניק לייט ַא ןופ ןעמ טָאה טרָאד .עקָארק ןייק לָאטיּפש ןשטייד ַא ןיא ,(טרעדנוה

 רעדניק לייט רערעדנַא ןַא ;ןשטייד רַאפ סעיזופסנַארט ףיוא טולב סָאד ןגױצעגסױרַא

 ,טיוה יד ןגיױצעגּפָארַא ייז ןופ טָאה ןעמ .סעיצַארעּפָא עשיטעמסָאק וצ טצונעג טָאה

 א ןבָאה סרעטומ ךס ַא .ןשטייד עטקידנואוורַאפ ןופ רעמינּפ יד ףיוא ןצנַאלפרעביא ידכב

 : יד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג ןסָאשרעד ייז ןענעז ,רעדניק ערעייז ןריפסיורַא טזָאלעג טינ

 = / .טרָא ןַא ףיוא רעדניק
 = ןופ רעדניק קילדנעצ עכעלטע טעװעטַארעג ןשינעטלעהַאב ןיא ךיז ןבָאה פ"קה ןיא

 -נײרַא ןַא ייז וצ טכַאמעג ןוא רעמיצ ַא ןיא טרעיומרַאפ ייז טָאה ןעמ .הטיחש רעד

 ידכב ,טצייהעג גָאט ןצנַאג ַא ךיז טָאה רעכלעוװ ,ןוויוא םענעכעלב ַא ךרוד גנַאג

 ןיא ףןשטנעמ עקידעבעל ךיז ןעניפעג טרָאד זַא ,ןּפַאכ טינ ךיז ןלָאז סיצַאנ יד

 ,לוש ַא רעדניק יד רַאפ ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא ענילַאמ-טנַאװ-רעטנוא רענעי

 רעד, דיל ןייז רעדניק יד טימ טריפעגפיוא ןיקסעּפָא רערעל רעד טָאה ןטרָאד ןוא

 | ."ענילַאמ רעד ןופ דיי רעטצעל

: 

 ו

=" 

 יע על
 איי -,א

 יי
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 .וצ ,עפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא טריזינַאגרָא ןַאירוג ַאװַאס טָאה ּפ"קה ןבלעז ןיא

 טסיטרַא רעד ,ןיקסעּפָא ביל רעטכיד רעד ןסָאלשעגנָא ןעוועג ןענעז סע רעכלעוו

 ָאריּפַאש ,ןויצ-ןב ַאשימ ,רעלטָאק השמ .,ץכ חסּפ ,שטיוורוג ןָאעל ,יקסלָאגרעב בקעי

 ןיא ןענַאטשעג זיא עּפורג יד ,דנַא .א רעזמענ ,יקסנעזדָארג .ש ,סערעש עקמעט ,קיסול

 ,דלַאװ ןופ סרענַאזיטרַאּפ יד טימ סקַאטנָאק
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 -ָאלזָאק,, ןיא ןרָאװעג טריפעגסױרַא *.פ.ק.ה, ןופ ןַאמ 200 ןענעז 1944 יַאמ ףוס

 .1947 ינוי ףוס ןרָאװעג טרידיווקיל ןענעז ייז ואוו ,ענווָאק ייב ,ַארוג ַאוװ

 סעטַארק יד טגעזעגכרוד .פ.ק.ה ןופ רעלדנַאטשרעדיװ:עּפורג ַא טָאה ינוי 31 םעד

 ןוא רעייפ ַא טנפעעג ןבָאה ןשטייד יד ;רעגַאל ןופ ןפָאלעג ןוא ןעגנומיוצרַאפ יד ןופ

 -טנַא וצ ןעגנולעג זיא עקינייא רָאנ עכלעוו ןופ ,רעלדנַאטשרעדיװ ךס ַא ןסַאשרעד

 ,טָאטש ןיא ןפיול

 ",פ.ק,ה; ןרעגַאל יד ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ןענעז 1944 ילוי ןט3 ןוא ןט2 םעד

 ןבָאה עכלעוו ,טרעדנוה עקינייא ,רַאנָאּפ ףיוא טריפעגסיורַא ןדיי בור סָאד ."סילייק; ןוא

 -עג זיא לָאצ עניילק ַא .טרָא ןַא ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז ,טלעטשעגרעדיוו ךיז

 ןיא ןבילבעג זיא לָאצ עניילק ַא ,דלאוו ןיא רעדָא ,טָאטש ןיא ךיז ןסיירוצכרוד ןעגנול

 ,גנואיירפַאב רעד זיב סענילאמ

 סלַא טעברַאעג ןבָאה סָאוְ} ,ןדיי עּפורג יד ךיוא טרַאװרעד טָאה לרוג רעבלעז רעד

 ןיא טיוט םוצ ןרָאװעג טריפעגסױרַא ןענעז ייז .ָאּפַאטסעג רעד ןיא רעטעברַא עשיזיפ

 ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענעז טערַאזַאל-סגירק ןופ ןדיי יד .טרָאפ ןטפ ןפיוא ,ענווָאק

 ."סילייק, ןופ געט-עיצַאדיװקיל יד ןיא ,1944 ילוי ןט2 םעד

 ןבעל םייב ןבילבעג םידיחי רָאנ ןענעז ייז ןופ

 צ

 ,סענילַאמ ןיא עיצָאדיװקיל-ָאטעג רעד ךָאנ ןבילבעג זיא ןדיי לָאצ עניילק ַא

 .מקעדטנַא ןוא טכוזעג ייז טָאה ָאּפַאטסעג יד ,ָאטעג ןופ סרעלעק יד ןיא עטיובעגסיוא

 ןיגוצסױרַא ןשטנעמ יד טּפוטשעג טּפָא ךיוא טָאה ,רעסַאװ ןיא ,ןסע ןיא לגנַאמ רעד

 .ענילַאמ רעד ןופ

 ןבעל םייב ןבילבעג ייז ןופ ןענעז םידיחי רָאנ

* 

 -רעסַאװ רעד ןופ ןרער יד ןיא טלקמ-םוקמ ַא ךיז רַאפ טכוזעג ןבָאה ןשטנעמ

 רעטעמיטנעצ קיצכַא טימ רעטעמ ַא ןופ ןטלַאהעג טָאה ךיוה סנעמעוו ,עיצַאזילַאנַאק

 פרענעלק יד רעטנוא רעטעמיטנעצ קיצרעפ זיולב זיב -- ןסַאגטּפױה יד רעטנוא

 ןטימ ןעגנודניברַאפ טכוזעג ןוא טבעלעג ןעמ טָאה ,ץומש ןוא ץענ ןיא ,ָאד .ןסַאג

 -ַאב רעטנוא ןלַאנַאק ןבָארגעג ןעמ טָאה ןרער-עיצַאזילַאנַאק יד ןופ .ָאטעג ןרעסיוא

 טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןטסירק עטלייצעג ןופ ףליה רעד טימ טרָאד ןוא ,ןפיוה עטניואוו

 .סענילַאמ-סגנוניואוו טנדרָאעגנייא ,ןפלעה

 ןרער-עיצַאזילַאנַאק יד ןיא ןוא סענילַאמ עשידרערעטנוא יד ןיא טרָאד ךיוא

 -גָאט ןבירשעג טָאה ןעמ .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ַא ןופ םינמס ןענַאטשטנַא ןענעז

 יד ןשיווצ טקַאטנָאק ַא ןטלַאהעגנָא ,סעיציזָאּפמָאק עשילַאקיזומ טסַאפרַאפ ,רעכיב

 .פערטנעמַאזוצ-יַאמ רעטשרע ןוא םיבוט-םוי הכונח טנדרָאעגניײא ןוא סענילַאמ

 ןבעל םייב ייז ןופ ןבילבעג ןענעז םידיחי

 יש

 -רעטנוא ךרוד ,הפוקת:עיצַאדיװקיל רעד ןיא ןעגנולעג זיא ןשטנעמ ענלצנייא

 ןשיװצ טכוזעג ָאטעג ןרעסיוא ןיא ןבָאה ייז .ָאטעג ןופ ןײגוצסױרַא ןגעוו עשידרע

 ןיא ןענופעג עקַאט סע ןבָאה ייז ןופ ערעדנַא .טלקמ-םוקמ ַא ןטסירק עטנַאקַאב

 ןיא ןלַאפעגנײרַא ךיילג ןענעז ערעדנַא ;רעפרעד עקימורַא ןיא רעדָא ,אפוג טָאטש
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 / גנואיירפַאב יד ,םישדח ךָאנ םישדח ןגיוצעג ךיז ןבָאה'ס .ָאּפַאטסעג ןופ טנעה יד

 .סרעטלַאהַאבסיוא ךס ַא ייב טצַאלּפעג טָאה דלודעג סָאד .,טייוו ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא

 ןוא טלעג סָאד ןעװ ןוא ,ןטלַאהַאבסיוא ןרַאפ םידגב ןוא טלעג טרעדָאפעג ןבָאה ייז

 ןיא ןרָאװעג טרעוװילעגסיוא םירתסנ יד ןענעז ,ןרָאװעג טּפעשעגסיױא ןענעז םידגב יד

 סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכעג ןענעז ייז ןופ ערעדנַא .ָאּפַאטסעג רעד ןופ טנעה יד

 .רעפרעד .יד ןיא ןוא טָאטש ןיא סעװַאלּבָא--ןסַאמ תעשב

 בעל םייב ןבילבעג ןענעז ייז ןופ םידיחי רָאנ
 א /

 ןופ ןינב בור ןוא ןינמ בור םעד ןבירטרַאפ טָאה םירוסי ןוא ןייּפ ןופ לרוג רעד

 ַא ןוא דנַאלטסע ןייק ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא םוטנדיי רענליוו

 רעד ןעוועג ךיוא זיא באקס ןיא ענעבירטרַאּפ יד ןשיװצ .,דנַאלטעל ןייק ךיוא

 ,ָא"ּפפ ןופ ןָאילַאטַאב רעטייווצ

 .דנַאלטסע ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק -- ןעוועג זיא לרוג ןיימ ךיוא

 ,דנַאלטסע ןיא ןרעגַאל קיצנַאװצ ןוא ףניפ ןופ ןעמענ יד טנַאקַאב רימ ןענעז סע

 רעסיורג ַא ךיוא רעטעּפש ןוא ,ןדיי רענליוו יד ןרָאװעג טײרּפשעצ ןענעז סע ןיהואוו

 :ןענעז סָאד .ןדיי רענווָאק ןופ לייט

 . לייט םעניילק ַא

 ,יקאס 4 ,עמרוגיליא .1

 ,יקסָאפס ,8 ,יראווייא ;2

 ,אדערע 6 ,יראזא .}

 : ,ַארָאשטעּפ .7 ,ץליפדלָאג 4
 ' ,עדנוקטרָאּפ .8 ,1 ַארַאװיַאװ 2
 . ,2 ַארַאװיַאװו .6

 ,יקטוּפ .9
 ;1 ינַאקיוינע 4

 יַאגָאָאלק 0 ,2 ונָאקיװיװ .8

 ,1 ילָאיװיק .1 ,גרעבנעזיװ 9
 ,2 ולָאיװוק .ל2 ,עיועי .0

 ,ַאווָאטסרעק .8 ,ידעגַאל 1

 יעסערנק 4 ,ַאװרַאנ .2
 .ַאדנוק .2 ,אדנָאס 3

 ןיא רעגַאל ןייא ןופ ןדיי יד טשיטעג ןוא טריטרָאּפסנַארט ןעמ טָאה טּפָא

 -תונכש רעד טימ ןטקַאטנָאק עטנעָאנ וצ ןייק ןפַאש טינ ןלָאז ןדיי יד ידכב ,ןטייווצ
  .ןופ גנואײטשטנַא רעד ףיוא ןקריוטימ ןענעק טינ רעדָא ,גנורעקלעפַאב .רעקיד

 .םינכש יד ייב ןעקנַאדעג-סדנַאטשרעדיװ

 טל עקידנגלָאפ יד ןופ ןעמענ יד טנַאקַאב רימ ןענעז דנַאלטעל ןיא

 ,(עגיר) םייהצעגליא 1

 ,עניילא 2

 ,(עגיר) אטנעל 3

 ,(עגיר) דלַאװרעזיײק

 ,קַאלש 5

 ,(עגיר) עװליּפש

 ףיוא ןרָאװעג טריפעגרעביא דנַאלטסע ןופ ןדיי יד ןענעז ,1944 טסוגיוא ןיא

 .-כרודַא זיא עזייר-םי רעד ברע .קיצנַאד ייב ףָאהטוטש ןייק םי ןשיטלַאב ןכרוד ןפיש

 ,אסיב 7

 .לופסעלאס 8

 (עגיר) ףָאהנעסַארטש .8

 (עגיר) קרעוו ַאניד .0

 -ןַאינרַאווו .1
 .ןעיגַאדנוד .2

 - .ןרעגַאל עייר ַא ןיא עיצקַא ןַא ןַאמטָאב ןָאפ רָאטקָאד ןשטייד ןכרוד ןרָאװעג טריפעג
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 .ענװַאק ןוא ענליוו ןופ ןדיי 1000 רעביא ןעמוקעגמוא ןענייז
 סע ואוו ,ןעגרעמטואַאד ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא רבק-רעדורב

 ,אגָאָאלק ןיא הטיחש רעד ןופ יורפ ענעּפָאלטנַא ןַא
 .טיורק ןשיוװצ טעדרָאמרעד



 ָאגַאָאלק רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא רעדניק עטעדרָאמרער

 ָאָאלק רעגַאל-עיצארטנעצנָאק ןיא עטעדרָאמרעד
 ,1944 רעבמעטּפעס ןטט9



 יב

 ףָאהטוטש ןייק ןענעז ,דנַאלטסע ןיא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןדיי טנזיוט ןעצ רעביא ןופ

 ,טנזיוט ריפ ךרע ןַא זיולב ןעמוקעג

 םעד זיא טרָאד .ןרָאװעג טריאוקַאוע טינ זיא ,לַאװער ייב אגאאלק רעגַאל רעד

 טָאה ןעמ .הטיחש עמַאזיורג ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ,1944 רעבמעטּפעס ןט9

 -רעד ןענעז ייז .ןַאמ קיסיירד וצ רעצעלק ףיוא ךיז ןגיילסיוא ןדיי יד ןעגנואווצעג

 ,רעצעלק עקידרעטייוו ןרָאװעג טגיילעג ןענעז ייז ףיוא .ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאש

 טריבורּפ טָאה סע רעװ .ןסָאשרעד ןוא ןדיי ךָאנ טגיילעגסיוא טָאה ןעמ עכלעוו ףיוא

 ,סרעטייש ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז ױזַא ,ןרָאװעג ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ זיא ןפיולטנַא

 ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןדנוצעגרעטנוא ןענעז עכלעוו ,רעטייש ַא ןיא ןטכיש ןביז וצ

 ךיז ןבָאה טרעדנוה .ןרָאװעג ןסָאשעגסיוא ױזַא ןענעז ןדיי טרעדנוה סקעז טנזיוט

 יד ןײרַא ןענעז הטיחש רעד ךָאנ ןהעש עטלייצעג ןיא .רעמעדיוב ףיוא ןטלַאהַאב
 .אגאאלק ןיא ןטעיווָאס

 ,תומוא עלַא ןופ עטריטסערַא טנזיוט קיצכַא ןופ רעגַאל םעד ,ףָאהטוטש ןייק

 תומוקמ ךס ַא = ךיוא יװ ,דנַאלטעל ,דנַאלטסע ןופ ןדיי יד ןרָאװעג טכַארבעג ןענעז

 .ןלױּפ ןופ

 יו רעדניק עשידיי רענליוו יד ןרָאװעג טכַארבעגפיונוצ ןענעז ףָאהטוטש ןיא

 ןיא טלעטשעגסיוא ייז ןעמ טָאה ןגרָאמירפ ַא ןיא .ענוװָאק ןופ רעדניק לייט ַא ךיוא

 ,רעדיל ןעגניז ןסייהעג ,עדַאלעמרַאמ טימ טיורב סעיצַאר עטלּפָאט ןבעגעג .,ןעייר

 ַא וצ ,ןענָאגַאװ ןיא טרָאד ןופ ןוא --- לַאזקָאװ םוצ רעגַאל ןופ ייז טריפעגסורַא ןוא

 .ןעמוקעגקירוצ טינ לָאמנייק ןיוש ןענעז ייז רעכלעוו ןופ --- גנוטכיר

 רעביא ןרָאװעג טליטעצ ענוװָאק ןוא ענליוו ןופ ןדיי יד ןענעז ףָאהטוטש ןופ

 ךרע ןַא ןופ עּפורג עסיורג ַא זיא ייז ןשיווצ .דנַאלשטייד ןופ ןרעגַאל ענעדישרַאפ

 ,ןעגרעמטואַאד :רעגַאל-םוקמוא ןכעלרעדיוש ַא ַא ןיא ןרָאװעג טריפעגקעװַא ןַאמ טנזיוט

 ,?רַאגטוטש רעטניה רעטעמָאליק קיצכַא ןוא יירד ,ןעגנילָאב זיירק ,גרעבנעש ייב

 ,רעגנוה ,זייל ,ץומש ,טלעק ,ּפעלק ןופ ןעמוקעגמוא זיא לייט רעטסערג רעד ואוו

 .סופיט-קעלפ ןוא .עירעטנעזיד ,טשרוד

 םייב ןבילבעגרעביא רעקילדנעצ רעדָא ,םידיחי רָאנ ןענעז ןרעגַאל עלַא יד ןופ

 ,ןבעל

 יש

 קיצנַאד ייב ףָאהטוטש ךיוא יוװ ,דנַאלטסע ןיא ןרעגַאל ףניפ טכַאמעגכרוד ּבָאה'כ
 געוו ןפיוא רעגַאל ןופ ןפיולטנַא ןיימ ןופ גָאט ןזיב ,גרעבנעש ַײב ןעגרעמטואַאד ןוא
 ,רעטנזיוט ןופ םוקמוא ןטסקירעיורט ןופ תודע ןַא ןיב ךיא ןוא -- וַאכַאד ןייק

 ןוא ץומש ,רעגנוה ,טעברַא-עגרָאטַאק ןופ ןעגנוגנידַאב עכעלקערש ייב ,רעטנזיוט

 .ןטייקנַארק

 רעטומירעטָאפ ןופ ןעגנוניישרעד עקיטכיל עקילָאצמוא ןופ תודע ןָא ןיב'כ
 ךיז ןבָאה עכלעוו ,טייהנבעגעגרעביא-יורפ ןוא ןַאמ ,טייהיירט רעשרעדניק ,טּפַאשביל
 ןּפמוז יד ןיא ,ןטָארד יד רעטנוא ןטקַא-רעּפּפָא עקידשפנ-תריסמ יד ןיא טקעלּפטנַא
 ,רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,טיוט ןופ

 ןויטַאיציניא עשינַאזיטרַאּפ ןוא ןעגנוגעווַאב עשידרערעטנוא ןופ תודע ןַא ןיב'כ

 ,דנַאלטסע ןופ ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק עשידיי יד ןיא
 עקידעבעל ,ןעגנורעייפ-יַאמ רעטשרע ןוא -תורדתסה ,ןטנווָא-הכונח ןופ תודע ןַא
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 . -עגנייא ןגעלפ סָאװ ,שיאערבעה ןוא שידיי ןיא ןשינעגעגַאב-רוטלוק ,ןעגנוטייצ

 .ןבעל-רעגַאל ןופ דרערעטנוא רעד ןיא ןרעוו טנדרָא

 יד ןיא עטקַאבעג ,תוצמ ןופ ,טעברַא רעד ייב עטגָאזעג ,תוליפת ןופ תודע ןַא

 -ארמג ןוא -ך"נת ןופ ,םירדס עטעװַארּפעג-םייהעג ןופ ,ןרער-ךעלעוויוא ףיוא טכענ

 .ןבעל-רעגַאל ןופ רעיורט ןוא ץומש ןיא ןענרעל

 -סגנוניימ עשיגָאלָאעדיא ןוא ןעגנוריּפורג עשיטילָאּפ ןופ ךעלדנרעק ןופ תודע ןַא

 -עצ ןופ ריּכַאּפ-קַאּפ ףיוא ענעבירשעג רעכיב-גָאט ןוא רעדיל ןופ ;ןעגנושיוטסיוא

  ןשזַאדנַאב ןוא טנעמ

 / ןופ ןוואורּפ ךיוא טפָא ןוא ,ןלעודיווידניא ןכעלשטנעמרעביא ןַא ןופ תודע ןַא
 ,ןבעל רַאפ לגנַארעג ַא -- ןעמרָאפ ןוא ןגעוו ענעדישרַאפ ןיא לגנַארעג ןוויטקעלָאק

 -ןשטנעמ ןופ גָאט םעד היד יד רעביא המקנ ןופ גָאט םוצ ןבעלרעד ןוא ןבעלרעביא

 ,טייהיירפ

 ױזַא ,ךעלביולגמוא ױזַא ,שילרעטסיוא ױזַא זיא סָאװ ,סעּפע ןופ תודע ןַא

 ןעייטשרַאפ טינ ,רימ ךיז טכוד ,סע ןענעק סע סָאװ ,קִידתוחצור ןוא דליוו-קידלגנושזד

 טנייה ןיוש ןײלַא סע ןעק ךיא סָאװ ןוא -- ןיעב ןיע ןעזעג טינ סע ןבָאה סָאװ ,יד

 ךָאד סע ןבָאה ,ענעבילבעגרעביא עטלייצעג יד ,רימ ױזַא יו ,ןייטשרַאפ טינ גָאט וצ

 ןעוועג סע זיא יצ ,ןײלַא ךיז ךיא גערפ גָאט וצ טנייה סָאװ ןוא --- טבעלעגרעביא

 קנַאדעג רעד סָאװ ןופ ,סעּפע ;טיקכעלקריוו ַא יצ ,רַאמשָאק-טיוט ןוא -טולב ַא

 תוחילש ַא זיא סע סָאװ ןוא --- קיביײא ףיוא טדימשעגוצ ךָאד זיא ןוא ,ןפיולכנַא ליוו

 -שטנעמ רעד ןופ עדנַאש יד ןריסקיפרַאפ ןוא ןעלמַאז וצ ענעבילבעגרעביא-ןבעל יד ןופ

 ןרעוװ ןשָאלרַאפ סינ לָאז סע ידכב ,טלַאטשעג-יצַאנ רעד ןיא טײקנלַאפעג רעכעל

 רעד ןוא המקנ ןופ טשרוד רעד תורוד עקידנעמוק יד ןוא ענעבילבעגנבעל יד ייב

 -סקלָאפ ןוא רעכעלשטנעמ רעד רַאפ ףמַאק םוצ טייקטיירג רעקיבייא רַאפ גנַארד

 .טייהיירפ

 יש

 ןיא לגנַארעג ןכעלשטנעמרעביא ןשידיי ןופ ?געוו יד ןעוװעג ןענעז ןדישרַאפ

 םיכשמה ענייז ןעוװעג ךיוא ןענעז ןדישרַאפ ןוא ,דובכ ןוא םויק ןייז רַאפ ָאטעג

 ָאטעג ןופ ס נ רעד ןעוועג זיא דנַאטשרעדיװ רעד .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא

 ,רעגַאל ןוא

 .ןופ ןטיהרַאפ טנעקעג טשינ םיא טָאה ןדיי םעד ןופ רעבָא דנַאטשרעדיװ רעד

 ,גנוטכינרַאפ רעשיצַאנ רעד ךרוד םוקמוא

 ףעשעג טשינ זיא גנוטער ןופ סנ רעד
.--* 

 - ףליהטימ רעד ליב ,דרָאמ ןוא רָארעט ןשיצַאנ ןופ טכַאמרעביא עקידלַאװג יד

 ןגייוושליטש ןוא טייקיטליגכיילג רעד ייב ןוא ,םינכש יד ןופ ןטנעמעלע ליפיוזַא ןופ

 יד טסייה סָאד -- גנורעקלעפַאב רעקימורַא רעד ןופ ןלייט עסיורג ענױזַא ןופ

 . ןוויטקעיבוס םעד טגיזַאב ןבָאה ,הפוקת רעטצעל רעזנוא ןופ ןעגנוגנידַאב עוויטקעיבָא

 יד ןופ דנַאטשרעדיװ ןוא ףמַאק ןשיאָארעה ױזַא ,ןוויטקעלָאק ןוא ןלעודיווידניא

 ו ,סָאטעג יד ןיא ןדיי

 .אטילד םילשורי ָאטעג ןעמוקעגמוא זיא ױזַא

 ןלױּפ ןוא עטיל ןופ תוליהק עלַא ןיא ןזעוװעג זיא ױזַא
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 ןוא ףמאק םעד קנעדעג --.לארשי ןופ עפַארטסַאמאק יד קנעדעג
 .ערעל א ייז ןופ ןרעל ןוא -- םוקמוא םעד

 טסייג וד ןעוו ,רעטַײלגַאב ַא ריד ןייז ןעקנעדעג סָאד לָאז ןוא
 ףיוא טסכַאװ וד ןעוו ןוא טסּפָאלש זד ןעוו ,געוו ןיא

 .ָאטינ ןיוש ןענעז סָאװ ,יד ןופ ןורכז םעד םלועל תשראו

 ןייד ןיא ץלַאז ןייז עּפָארטסַאטַאק רעד ןופ ןורכז רעד לָאז ןוא
 ןיא ,טולב ןייד ןיא ,ריד ןיא ןיירא רע לָאז ןוא ,טיורב

 .ןייב ןוא שיילפ ןייד

 קנעדעג -- טסע וד ןעוו ןוא ! קנעדעג ןוא רענייצ יד ץירקראפ
 טא וה וד ןעוו ןוא ! 0 ץדעג -- טסקנירט וד ןעוו ןוַא
 --יןח יד טנַײש סע ןעװ ןוא ! קנעדעו = ראש א
 ! קנעדעג -- טכַאנ יד טמוק סע ןעוו ןוא ! קנעדעג

 -- טנַאװ ַא ריא ןיא ךערב ,ןעיוב טסעוװ וד זַא ,בוטש א  ןוא

 ןברוח םעד ןגיוא ענייד רַאפ ןעז דימת טספלַָאז וד ידכב

 .לארשי-תיב

 א טסעוװ וד זַא ןוא

 ,רעדירב רַאפ ןורכז ןוא תודע וצ -- םיא ןיא ףיוא לעטש

 .ןעמוקעג טינ לארשי רבק וצ ןענעז סָאװ

 רענייטש-ןופ-גרַאב ַא -- ןרעקַארַאפ דלעפ ַא

 ז םעד ףיוא ביוה -- ןריפ הּפוח וצ דניק ןייד טפעוו וד זַא ןוא
 א מב טעוװ הּפוח רעד וצ סָאװ ,רעדניק עשידיי ןופ א

 וו שידק ןייק וליפא ןוא -- ןריפ טינ לָאמניײק ןיוש
 .ןגָאז טינ לָאמנייק יז ךַאנ רענייק

 ז י =+ 2
 פו

 טעו

 ;רעקידעבעל רעד ןוא -- רעטיױט רעד ד פנייא ןרעוװ לָאז ןוא
 ;רענעבילבעגרעביא רעד ןוא -- רענעסירעגסיוא רעד
 ,לארשי-תיראש יד ןוא -- קעווא ןענעז סָאװ יד

 ערעל יד -- זנוא ןופ םענייא ןדעי טּפור סע יו ,רעה ןוא וצ רעה
 וורמוא וצ ןורמוא וצ -- ץּפָארטסַאטַאק-סקלָאפ רעד ןופ
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 ונוי רעט-22

 ונוי רעט-סס

 ינוי רעט4

 ונוי רעט-פפ

 ונוי רעט-27

 ילוי רעט-1

 ילוי רעט8

 ילוי רע0

 ילוי רעפ1

 ילוי רעט-2

 ילוי רעט-8

 ילוי רעט-1

 ילוי רע

 ילוי רעמפ7

 טסוגיוא רעט-2

 טסוגיוא רעט-ס

 טסוגיוא רעט-7

 טסוגיוא רעט-4

 - טסוגיוא רעט-1

 רעבמעטּפעפ רעט-1

 אישת

 ןווס זכ

 ןויס הּכ

 וויס טכ

 טיפ ל

 זומת ב

 זומת ט

 וומת גוי

 זומת וט

 וומת וט

 וומת וי

 וימת הוי

 זוומת טי

 ?ומע -כ

 וומת בכ

 לולא א

 לולא ט ,ח

 ןטאד

 .גירק ןשיטעַיװָאס-שטייד ןופ ךורבסיוא

 וצ גנוטכיר רעד ןיא ענליוו ןוָאלרַאפ ןדיי םינומה

 .דנַאלסור-טעיווָאס

 .ענליוו ןיא ןשטייד יד ןופ שרַאמנוירַא

 .סעקינבורע עשידיי ןעמונעג ןרעוו'ּס

 .טעברַא רעד וצ טּפַאכעג ןרעוו ןדיי

 .טַאר-ןדיי ןטשרע ןופ גנודנורג

 זיירק ןלעג ַא טימ סעטַאל עסייוו ןגָארט ןגעוו לעּפַאב

 גנונכייצּפָא ןַא ןוא

 .ןסַאג-טּפיוה יד ףיוא ןייג וצ ןדיי ןטָאברַאפ

 ןרעטנוא (רענעמ 198) סַאג-לָאמיּפש ףיוא הטיחש

 ןשטייד ַא ףיוא ןסָאשעג ןבָאה ייז זַא ,דוירסיוא
 .טסילקיצָאטָאמ

 -שיברוב ןיא ןסָאשעגסיוא ןרעוו ןדיי סעיטרַאּפ
 7 .דלַאו רעק

 .רַאנָאּפ ןיא ןדיי ןופ ןעגנוסישסיוא-ןסַאמ עטשרע

 .םינבר יד ןופ גָאט רעד

 רַא ןוא ןסַאג יד ףיוא ןדיי טּפַאכ ָאּפַאטשעג
 ק ןוא ֹויז טריפ ןוא רעצעלּפ

 עמענטימ קידנסייה ,גנוטכיר
 .ףייז

 .עשטערַאז ןופ ןדיי יד טריפעגסיורַא

 ןלעג ַא טימ עטַאל עלעג ַא ןגָארט וצ לעפַאב

 .דוד

 יד ףיוא רענעט עשידיי טּפָאכ ייצילַאּכ עשיווטיל
 .רעוייה יד ןיא ןוא ןסַאג

 ךרע ןַא טריפעגסיורַא) דָארָאגוװַאנ ףיוא םָארנָאּפ
 .(רענעמ 0

 .ןרַאוטָארט ףיוא ןייג וצ ןדיי םרעוורַאפ

 ןוא טסורּב ןרעביא דוד-ןגמ ןלעג ַא ןגָארמ וצ לעפַאב

 .עצוילפ

 .לבור ןָאילימ 5 ןופ עיצובירטנָאק

 קורק רעזייל טַאר-ןדיי ןופ רעייטשרָאפ יד ןסָאשרעד

 .יקסווָאכוטעּפ ןוא

 ערעדנַא טיול) יקסדָאגיו בקעי ר"ד טריטסערַא

 .(לולא ה ,טסוגיוא ןט-98 םעד ןעגנַאלק

 טיוט םוצ טריפעגסיורַא) עיצַאקָאװָארּפ עסיורג יד
 .(ןדיי 8000 בורק
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 / .בורק) 1 .םונ ָאטעג ןיא ןדיי יד טריפעגניירַא לולא די רעבמעטּפעס רעט-6
 בורק) 2 .םונ ָאטעג ןיא ןוא (ןדיי 0
 : : .(ןדי 0

 ,(1 .םונ ָאטעג ןופ) לסעג רעקסדֹול ןופ ןדיי יד לולא וט רעבמעטּפעס רעט-7
 -ַאֵמ ןופ ןוא לָאקַאטנַא ,סַאג עקסירַאװלַאק ןופ
 רעקשיקול ןיא טריפעגפיורַא ןרעוו ,עקנַאלוה
 : .הסיפת

 .טַאר-ןדיי-ָאטעג ןופ גנודנירג

 ןופ ןוא עירָאטַאלובמַא-ָאטעג רעד ןופ גנוייטשטנַא
 .ןזעוו-ןרַאטינַאס

 0 2140 51 5544 47 יא 4
 .ָאטעג ןיא ןזעוו-לוש ןופ גנַאפנָא לולא וו רעבמעטּפעס .רעט-9

 : -רַאּפ עשידרערעטנוא עשיטילָאּפ יד ןופ גנוייטשטנַא לולא גכ-וט ןט-18 ןזיב רעט8

 4 .ָאטעג ןיא ןע'יימ רעבמעטּפעס

 : ןופ ןדיי עטריטסערַא יד רַאנָאּפ ףיוא ןפָאשרעד לולא ג"כ-ב - -ּפעס רעט-18-רעט-9
 : .הסיפת רעקשיק רעבמעט

 | .סיוא ןרעטנוא ןדִיי 2920 טיוט םוצ טריפעגסיורַא ףולא גכ רעבמעטּפעס רעט-85
 6 ןוא 1 .מונ ָאמעג ןופ ייז טריפ ןעמ זַא ,דייר

 9 .מונ ָאטעג
 : 980 ןסָאשעגסיוא ,ענליוו ייב יקָארט ןיא הטיחש לולא ּהכ רעבמעטּפעס 0

 | דו +

 / םישת 1941
 : ןאשטילעוו ףרָאד ןיא ןדיי 4000 בורק ןסָאשרעד ַב ןוא א : -ּפעפ רעט-98 ,רעט-פ

 = ,ןַאקור ,לעגרוט ,עקייליוו-יינ ךעלטעטש וד ןופ הנשה טאר רעבמעט
 :: ,ענעק ןרעגַאל-ףרָאט יד ןופ ןדיי יד ךיוא יװ

 ר .עווָארַאמָאק ,קסמוש
 : 1 .םונ ָאמעג ןופ טריפעגסיורַא) עיצקַא-רוּפכ-םוי הוּפב .םוג רעבָאטקָא רעט-1

 (ןדיי 1700 - 9 .מונ ָאטעג ןופ ןוא ןדיי 0
 א .ןדיי 9000 -- 9 .םונ ָאטעג ןוֿפ טריפעגסיורַא ורשת גי ,בי -ָאטקָא רעט-4 ,רעט-ק

 ראש .דנַאטשרעדיוו רעוװיסַאּפ רענַאטנָאּפס רעּב

 6 '.ןדיי 8000 -- 9 .םונ ָאטעג ןופ טריפעגסיורַא ירשת הכ ,וכ .רעבָאטקָא רעטלטסר+2
 -וס גח ורָסא)

 : (תוכ

 ליל .סָאטעג עדויב ןיא עיצקַא-םינקז ןושח א רעּבָאטקָא רעטדעפ

 א .1 .מונ ָאטעג ןיא ןענייש עלעג ןופ עיצקַא עטשרע ןושח ג רעבָאטקָא רעט-4

 9 .ןדוי 8000 בורק טיוט םוצ טריפעגסיורַא

 1: םוצ טריפעגסיורַא) ָאטעג ןטויװװצ ןופ עיצַאדיװקיל ןושח 5 ,ח ,ז ,רעט-29 ,רעט-8

 6 : 6 .(ןדיי 2300 טיוט רעבָאטקָא רעט-0
 1 -עגסיורַא) ןענויש עלעג יד ןופ עיצקַא עטייווצ ומ ,די ,גי רעט-2 ,רעט-4 ,רעט-פ

 .(ןדיי 1200 בורק טיוט םּוצ טריפ ןושח רעבמעווָאנ

 2 עשידיי  עלַא ןסָאשעגסיוא) עווָאנָארָאװ ןיא הטיחש ןושח הכ רעבמעווָאנ רעט-85
 ; .ןוא ןָאקַאינעב ,עװָאנָארָאװ ןופ רעניוווניוא
 / . (ענליוו ןופ ןדיי ענעפָאלטנַא טרעדנוה עקינויא

 ְ (קעינ )נה טיוקס) ָאטעג רעוװעשרַאו ןופ סורג רעטשרע . ןנשח רעבמעווָאנ

 3 -ָאטעג וצ ענליוו-ָאטעג ןופ םיחילש סיורַא ןרָאפ'ס ולסנ רעבמעצעד

 . -ולש ָאטעג רענליוו ןיא ןָא ןעמוק'ס ;עשרַאװ

 : | .עשרַאו ןופ םיח :

 : -יזיפ עשידיי יד ןופ תוחּפשמ יד רעביא עיצקַא ולספ די רעבמעצעד רעט-

 : :.(ןַאמ 000 בורק) ָאּפַאטשעג ןיא רעטעברַא עש

 ש .(ןַאמ 00 ייב) "טלעוורעטנוא , רעד ןופ עיצקַא ולסב וט רעבמעצעד רעט-פ

 2 םוצ טריפעגסיורַא) "ןענייש עזָאר , יד ןופ ץעיצקַא ולסכ ל רעבמעצעד רענט 0

 : א .(ןַאמ 400 בורק טיוט תבט א
 | (הכונח .ז ,ו)

 : .ןייטשדלָאג ןוא זוַאה ןופ דנַאטשרעדיװ תבט א רעבמעצעד רעט-1

{ ;* 
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 רַאונַאי רעט60

 רַאונַאי רעמ-1

 רַאונַאו

 רַאונַאי רעט-8

 רַאורבעפ רעמ7

 רַאורבעפ רעט-ס8

 גנולירפ

 ףירּפַא

 לירּפַא

 ילוי רעט-17 ,רע6

 טסוגיוא רעט-ס

 טְסוגיוא רעט-}2

12 
 כ

 רעבָאטקָא רעט4

 רעבָאטקָא
 רעבמעווָאנ רעט-פפ

13 

 רַאורבעּפ

 רַאו רבעפ !רעט-7

 לירּפַא רעט-פ

 לירּפַא רעט0
 וַאמ רעט1

 ולוי רעט-פ
 ולוי רעט-9

 ילוי רעע6

 ילוי רעמ7

 ולוי רעט-22 .,רעט4

 ולוי רעמ-?7

 טסוגיוא רעט-1

 םישת

 תבמ בוי

 םבש ד

 טבש ל

 רדא אי

 הווא - ןסינ

 14 זו

 1+ += ײש ==

 רייא ז
 רייא הכ

 ןויס-ריוא
 בא ב

 בא ג ,ב

 בא כ

 בא ל

 גישת

 ןושח ג

 ןושח

 ולסכ ומ

 גיׂשת

 א רדא

 א רדא בי
 ב רדא טֹּכ

 חסּפ א

 ןסינ וכ
 וומת ה

 גומת ו

 וומת גוי

 וומת די

 וומת בכ ,אכ

 ונמת דּכ

 וומת טכ

 וצ םשינ ףורפיוא) מַאורַאפ-רוכזי עשיצולח
 עא עא ןריפ ךיז ןוָאל

 ןיא טרעצנָאק רעשילַאקיזומ רעשירַארעטיל רעטשרע
 .ָאמעג

 ןכעלטֿפַאשלעזעג ןופ גנורימרָאפסיוא עוויטיניפעד
 .טעטימָאק-ספלֹוה

 .ָא.ּפ.פ ןופ גנודנירג

 .ןיירַאפ-רעלטסניק ןוא -ןטַארעטיל ןופ גנודנירג

 ןשיטסינויצ ןופ גנורעייפ עשידרערעטנוא יעטשרע
 2 נורעיופ-רָאדלעּפמורט) "ראהל

 -קָאד ,שטיווירק ,ווָאניה הלָאד ,קָאבולג ןיא תוטיהש
 ,עוליא ,עקיוליוו ,ווַאלסדוב ,ץעינערוק- ,ץיש
 .קָאשילוסַאוו

 ןרעק רעד ןופ גנודנורג
 .לאיחי עיצַאזינַאג

 ;נַאמס רעד יוב םיחילש-ָאטעג יד טריטסערַא

 .עיניק
 .רעטַאעט-ָאטעג' ןופ גנונפערעד

 .ןישטנעמענ ןופ הטיחש

 קרַאש ,קסיורד ,עיורד ןיא תוטוחש

 ,יקׂשזול ,ץישקָאד ,שטווװוָאנַאמרעג + ,ווַאלסָארּב

 .עווָאנָארָאוװ
 ,.סנעג בקעי ןופ ' טסעפִינַאמ

 .(םינקז 100) יקשעּפסָאּפ עיצקַא

 .ןישזָאלָאװ ןיא הטיחש
 .רימ ןיא הטיחש

 ס /

 -רַא-ספמאק רעד ןופ עּפורג-

 -לַאמ עיצ

 ,ענוישטשווָא

 ."טנוזעג-סקלָאפ , רעמונ רעטשרע
 .וַאלסדוב ןיא הטיחש
 .וַאטסָאּפ ,שטיווָאלינוד ןיא הטוחש

 ,ןַאיצנעווס ,ענעמשָא ךעלטעטש יד ןופ עיצַאדיוװקיל
 .לָאס ,קאׂשילַאכומ

 .(טפור עזיל) ןונַאמ עזיל ןפָאשרעד

 -ליוו ןופ ןַאמ 9000 ןסָאשרעד) רַאנָאּפ-ענװַאק עיצקַא

 .רַאנָאּפ ייב דנַאטשרעדיװ .(ץניוװָארּפ ןוא ענ
 ןיא עפורג רענַאזיטרַאּפ עטשרע יד ןעגנַאגעגסיױורַא
 .דלַאו
 ןוא יַאמ ןטשרע ןופ .גנורעיופ

 .דנַאטשפיוא רעוועש
 .ענעק רעגַאלסטעברַא ןיא ןדיי רענליוו 0 א

 ֹו

 -רַאוװ ןופ גנורעַאב

 ו

 .ַאיפ.פ ןופ טנַאדנעמַאק ,גרעבנעמווג קחצו אב
 ָאּפַא טשעג ןיא ןעמוקעגמוא גרעבנעטיוו
 עּפורג ַא טימ סיורַא ןַאמזַאלג ףסוו

 .קָאשירַאװַאל ייב ףמַאק

 .ןּרידַאגירב יד ףיוא עיצקַא יד
 .ןטייהנייא-סטעברַא יד ןופ ןדיי יד טגָאזטנַא

 .דלַאװ ןוא

109 



 זעה

 טסוגיוא רעט-0

 -ווא רעט-24-רעט-9

 טסוג

 מסוגיוא רעטס 0

 -ּפעס .רעט-8- ,1
 רעבמעט

 רעבמעטּפעפ רעט-1

 רעבמעטּפעפ רעט-4}

 .במעטּפעס רעטט(0

 רעבמעטּפעפ רעט-4

 רעבמעטּפעס רעט-6

 רעבמעטּפעפ רעט-2

144 

 ץרעמ .רעט-7

 לירּפַא רעט-2

 וַאמ ףוס

+ 
 ילוי רעט-1

 ֹא

 ולוי רעט-2 ,רעט-פ

 ילוי רעט-9

144 

 רעבמעטּפעפ רעט9

145 

 רַאונַאי רעט-9

 .ףירּפַא רעט8

 --- לירּפַא ףוס
 וַאמ ביוהנָא

200 

 בא ה

 בא נב-הו

 ףולא ג-,ב ,א

 לולא א

 לולא ד

 לולאו א

 לולא הי

 לולא וט

 פולא נב

 דישת

 ןסונ ג

 חסּפ לש ןורחא

 ןויס

 וומּת !

 זוומת בי ,אי

 וומת בכ

: 

 הישת
 הנשה שאר ב

 הישת

 טבש וט

 רייא וט

 רויא

 .(ןדִיי 1000) דנַאלטּסע ןייק טרָאּפסנַארט רעטשרע
 .ןַאב םייב דנַאטשרעדיוװ

 .דנַאלמסע ןייק טרָאּפסנַארט רעטייווצ

 ן
 ןבָאה'ס ןְכלעוו ןיא ,ָאטעג רעקָאבולג ןופ עיצַאדיוװקיל

 -טעטש עשידיי יד ןופ ךעלטשער יד ןענופעג ךיז

 ,ענוישטשוװָאקרַאש ,ווָאניהלָאד ,ץישקָאד ;ךעל
 -ָאלינַאד ,עיורד ,טסָאהָאּפ ,ןַאיזָאק  ,ןַאיצנעוװס
 .ווַאטסַאּפ ,שטיווָאנַאמרעג ,שטיוו

 .דנַאלטסע ןייק ןעגנוריפפיורַא-ןסַאמ

 .םיובנויש לאיהי ןלַאפעג

 נַאלטסע ןייק גנוקישסיורַא-ןעיורפ

 .דלַאװ ןיא ןעייג רענַאזיטרַאּפ ןּפורג

 .סנעג בקעי ןסָאשרעד

 רעגַאל-פ .ק .ה ןיא ןדיי 1000 בורק טרופעגסיורַא
 ."סילייק, רעגַאל ןיא ןדיי 1000 בורק ןוא

 ןייק טריפעגסיורַא .ָאטעג רענליוו ןופ עיצַאדיוװקיל
 -נַארק ןוא עטלַא יד .ןַאמ 7000 בורק דנַאלטפע
 -וורפ ןפורג ןוא רַאנָאּפ ןייק טקישעגסיורַא עק
 .קענַאדיימ ןייק טקישעגקעװַא רעדניק טימ ןע

 -רַאּפ עטצעל יד .רענַאזיטרַאּפ 4 ןעגנאהעגפיוא
 -ַאנַאק וד ךרוד סיורַא טייג עּפורג-רענַאזימ
 .ןרער-עיצַאזיל

 ןוא .פ .ק .ה רעגַאל ןופ רעדניק יד ףיוא עיצקַא
 ."סילייק , רעגַאל

 .לענוט-רַאנָאּפ ןכרוד ןפיולטנַא ןדיי

 ןדיי-פ .ק .ה טרעדנוה רָאּפ ַא ןופ גנולדיורעביא

 ,ַאדור ַאװָאלזָאק ןופ רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא
 .ןרָאװעג טעדרַאמרעד ןענעז ייז ואוו

 -נווא ןופ רעטעברַא עשיזיפ עשידיי יד טריפעגסיורַא
 ,טרָאפ ןט-0 ןפיוא ענווָאק ןייק ָאּפַאטשעג טייה
 ןט-3 םעד ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענעז ייז ואוו
 / : .ילוי

 ."סילייק , ןוא .פ .ק .ה ןיא עיצקַא-עיצַאדיוװקיל
 -דנעצ עכעלטע .ןדיי טנזיוט רָאּפ ַא טעדרָאמרעד א

 .,דלַאוו ןיא ןפיולטנַא וצ טגנילעג ןדיי קיל
 .'ד .יײמרַא רעטיור רעד ךרוד טיירפַאב טרעוו ענליוו

 -ימ יד טימ ןיירַא ןעייג רענַאזיטרַאּפ עשידיו

 .ענליוו ןיא ןּפורג-דרַאגנַאװַא עשירעטיל
 ׂו

 -נָאק ןיא טנערברַאפ ןוא טעדרָאמרעד ןדיי
 ןיא לַאוער יב . ַאגָאָאלק רעגַאל-עיצַארטנעצ
 .דנַאלטסע
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 ןוא ןסָאשרעד ןרעוו ןדיי רענליוו טנזיוט עכעלטע
 .גרעבסגינעק ייב םי ןשיטלַאב ןיא ןעקנורטרעד

 יד ןיא ןפיולטנַא ןדיי רענליו קילדנעצ עכעלטע -
 -טוַאד רעגַאל ןופ דנַאטשפיוא םייב רעדלעוו
 .ַאְכַאד ןייק געװ-עיצַאוקַאװע ןפיוא ןעגרעמ

 -נדיי רענליוו ןופ ךעלטשער יד ךיז ןעװעטַאר סע

 עשטייד יד ןופ געט-סגנואיירפַאב יד ןיא םוט

 .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק
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 לט ע צ כוז

 .א

 901 גנולייטּפָא-עיצַאוװְרעסבָא

 987 היסח טַאטשרעבלַאה-דלעפטסבָא
 308 טרַאהרעבָא

 990 ר"ד םהרבַא שטיווָאמַארַבַא
 990 ר"ד רעדנַאסקעלַא שמיווָאטַארבַא

 987 ַאנַא שטוווָאמַארבַא

 986 הנוד שטיווָאמַארבַא
 998 ,890 (ַאקסלָאװ) ַאירַאמ שטיווָאמַארבַא

 371 הדוגא

 991 ארעוו זוגָא

 840 ,849 ,859 ,820 ַאנעריא שיטיווָאמַאדַא

 948 ָארויב-ןסערדַא

 399 רעטסוש רעד ןורהא

 814 ןָאדיװַא
 440 קיזייא ךוברעווַא

 4909 (צ"ק) ירַאװיוא
 456 ,441 ,890 טלעוורעטנוא
 571 קחצי ןיקסעש ץיּפְׂשוא !

 ייא

 299 עדירפ ךַארװַא

 9858 ,284 ןעגנולעטשסיוא

 479 ,842 ץיוושיוא

 989 ,988 ,989 ףסוו רַאגנוא

 ,ןעייטרַאּפ עז) גנוגעוװַאב עשידרערעטנוא
 (ַָאטעג וצ ָאטעג ןופ םיחילש ,רענַאזוטרַאּפ

 451 ,892 ,881 רענוירקוא

 194 ןעגנורעטש-ןירוא

 409 ,(צ"ק) ירַאזַא
 891 רעדירב דוגזא
 417 ,914 ,208 (וָאט) עזָא
 908 ,9598 ,947 םעה דחא

 990 .רד רָאינעּס רעטנַאוװיא

 990 .רד רָאינוו רעטנַאװיא

 908 ,989 ,289 ,249 (ןוח) ןָאסלעדייא
 988 ר"ד סעגיוא

 988 ברה ךאנעה סעגיוא

 499 (צ"ק) םייהצעגליא
 804 הנשוש ןַאמלעדייא
 504 ןורהא ןַאמלעדיוא
 886 יטעב ןייטשנעזויא

 841 ,840 דוד גרעבנעזיוא
 971 עפיוא

 409 (צ"ק) עמרוגיליא
 489 עילוא

 990 ,900 ,159 ,97 ,91 ר"ד ַאװָאמינעמיא

 910 (ןעגנוצורּפשנייא) ןעגנופמוא

 177 ,179 ,144 ,142 עירטסודנוא

 80 ןרענעשזנוא

 986 ,989 ,208 ,209 ןטַאנרעטניא

 109 ,191 ןטיײקנַארק עועיצקעפנוא

 8160 ,99 ,99 ,27 סורוב סַאגניטַאפיא

294 
 478 שטיוװָאקציא

 968 ,207 ןטסינויצ עניײמעגלַא
 409 (צ"ק) עניולא
 906 ,301 ,884 ,ב29 ,241 ,820.עיסָאט ןַאמטלַא
 987 (ָאטעג ןיא) עדַאיּפמילָא
 908 רתסא יקצילָא

 שש -+ א שש =

 ,298 ,299) ,181 ,109 ,79 ,67 השמ יקצילָא
4, 920, 99, 998, 981, 987, 289, 940, 
7, 298, 207, 968, 996, 860 

 987 ָאטעג רענליוו ןופ ךַאנַאמלַא
 478 קחצי רעּפלַא
 489 קינעקלא
 980 ,890 ,289 ,220 אמוא יקצינעקלָא

 974 רעדנַאסקעלַא יקצענַאשלָא

 ,908 ,184 ,199 ,109 ,79 ,07 עירָאטַאלובמַא
4, 918, 917 

 149 "עיטסענמַא ,
 991 עשַאמ קילָאנַא

 990 ,9159 ,914 ר"ד ץעילָאקָאטנַא
 198 עדַאגירב !צנַאוװ-!טנַא

 198 טקנוּפ-צבט-יטנַא

 108 טקנוּפ סעיבָאקס-יטנַא
 599 ןטמסושַאפיטנַא

 881 קָאלב רעשיטסישַאפיטנַא
 457 ,201 ,14/ לאפר רעטסָא
 478 הנשוש ןַאמרעטסָא
 940 ושָאטַאּפָא
 467 ,906 ,905 ,184 סרעקיימּפַא ,ןקייטּפַא

 104 ,168 ,102 ןכַאז ןעמענּפָא

 ,980 ,280 ,,281 ,294 ,100 ביול ןיקסעּפָא

 400 ,401 ,278 ,פ77 ,8795 ,207,:211 -
 890 .ּפָארּפ ָאקָא

 191 .ס .ק .א

 598 (רעניווטיל) ןטסיוװיטקַא
 991 עזיל ןָארַא
 480 ןרהַא שטיווָאנָארַא

 ,151 ,198 ,197 ,07 ,41 קחצו שטווװוָאנָארַא

9, 8408 
 88 ,83 עיסעּפ שטיוװָאנָארַא
 5875 ףסוי שטיווָאנָארַא

 141 ,110 עיגָאלָאעדיא-סטעברַא
 400 ,180 ,141 (טמַא) לייטּפָא-סטעברַא

201 

 0 יא



 ,910 ,268 ,261 ,244 ץעירָאטידי:א-רעטעברַא
1, 401 

 984 ;186 ,155 ךעלכיב-סטעברַא
 476 ,415 ,904 ןרעגַאל-סטעברַא

 160 ןיול-סטעברַא

 806 ,809 ייצילָאּפ-סטעברַא

 ,149 ,79 סָאדנַאמָאק-סטעברַא

5, 9058 
 144 ןטעטימָאק-רעטעברַא

 896 (טעטימָאק) י"א עקידנטעבלַא

 186 ,102 ,00 ןריזינאגרָא

 260 ,1 א .908 וויכרַא

 986 ,294 -- 989 ןטסיטרַא
 506 ַאנַאירַא
 815 (.וודַא) ןיײטשנרָא
 808-899 רורדו ץירא
 ,241 ,280 ,298 ,190 ,89 ,88 לארשי-ץרא
 ,2ס.,208 989 ,פס8 - 998 7 1
0 840 899, 800, 572 

 989 ,984 ,פס9 ,990 רעטסעקרָא

 ,498 ,490 ,417-414 ,989 ,846 ,811 ענעמשָא
0 496 

 198 י197 909

4 

 (ץחרמ ,טקנוּפ-זָאלכרוד רערַאטינַאס) דָאב

4, 136, 174, 197, 210, 917,-317 
 804 ,987 וקסנַאירגַאב !

 409 ר"ד ןָאפ ןאמטאב

 987 ,פ52 ,211 ןועמש סמָאּב
 480 לקנַאי קנַאב
 477 לביול- סַאב

 א 99 השמ קָאסַאּב
 478 ,417 ,481 ,5909 עקטימ .!קסמָאטסַאב

 988 ,924 ,188 המלש יקסמָאטסַאב

 5898 ,919 ןמלז קַאּב

 99 (יורפ) קַאב

 58 ,182 (םידגב) גנודיילקַאב
 4957 ,484 ,9 ,4 ,ככ1 ַאנעוכ ַאקסווָארָאב

0 413 

 801 רעב ווָאכָארָאב
 480 רעינעשוניא והילא ןַארַאב

 804 ,8416 שטיווָאנַארַאב
 990 ר"ד שזעימיזדָאלוו יקסווָאנַארַאב

 290 ר"ד ָאעל יקסווָאנַארַאב
 803 ,984 (רעטסיגַאמ) קושטנַארַאב

 990 ר"ד ַאיטַאק ַאקסווָאנַארַאב
 ,801 ,894 ,942 ,940 ,889 ,898 קעדע סקַארָאב

9, 8060, 981, 480 

 890 ר"ד שַארַאב
 890 ,990 סיוַאק ַאטורַאב
 479 עינעשז טרַאב
 419 ,591 רעזייל טרַאב

 989 ,988 ,998 םיוה ןַאמטרַאב

 869 לדנעמ ןיוטשנראב
 504 הפֹי רעראב

 182 גנוכושַאב
 180-177 ,179-107 ,160 ,144 גנוזויּפשַאב

 981 ,290 ר"ד רַאזַאל יקסנַאשזוב

202 

 990 ר"'ד לֵאפר ךוּב !

 שש : : :

 ,257 ,,380/ ,209 ,268 ,224 ,18) ,11 דנוב
 508 פד 6 סט 2 1018 2

 177 ךיק עשידנוב

 990 ר"ד סקַאמ קַארוב

 = .990 ,211 09 ר"ד ָאעל קַארוב

 508 ,898 ,26 .(קָאשיברוב) דלַאוו רעקשיברוב
 - 39 ןיוטשרוב

 960 ,981 ,997 ,994 ,998 הילדג לעׂשוב
 4416 ,878 ,877 ,819 ההחר יקשיקארוב
 ,445 ,875- 879 (עלהיה) לחר יקשיקַארוב

7, 480 

 441 ,430 ,308 ,881 ,205 ,104 אקאווָאלַאוב
199 

138 
 ,200 .ָאטעג רעקָאטסילַאיב

841842, 
100 

 ,947 ,246 ,944 ,241 ,240 ,230 .298 קילַאיב
98, 258 968, 279, 275, 281, 531, 401 

 268 ,948 1949 ,940 :קעטָאילביב
 998 ר"ד לרשי רעּביב

 = 984 ַאלעדַא ייב
 991 ןילייב

 י 990 ר"ד שטיווָאקייב
 480 היבוט קַאלעיב

 499 :צ"ק) אסוב
 * 4ןק'ץירטסיב
 484 ,480 ,479 ,974 ַאיסַא קיב
 0 997 (.ּפָארּפ) לַאכימ ָאקשיש:ריב
 897 (.פָארּפ) רָאטקיוװװ אקשישוריב
 : 864 הרוּפצ.-ןַאמריב

 891 ,570 ,536 ,988 ,809 ,ר"תיב

 189 םלוע.תיב

 8 ,248 ,958 יתבש רעכאלב
 990 ר"ד .ךָאלב
 808 ,291 (טסיטנעד) ךָאלב
 6 399 רעטנאלב
 / : 921 היח בראפָאלב
 : 991 (רעשלעפ) בראפָאלב
 480 עשַארבַא םולב
 ,106 ,108 ,807,77 ןעלטעצ עיולב

114 

 80 ,78 ןויש-בָאגוצ רעיולב

 290 ,908 ר"ד ףלָאדַא שטיווָאָמולב
 447 0 (רעמוג א רעמונ רענעכעלב

 808 ןַאמכעלב

 801 לארשי רַׂשַא ןב
 400 ַאשימ ןויצ ןב
 898 ,9819 .184 ןַאדועב

 480 לווייפ יקסלעב
 5861 ר"ד אקלעב
 887 ,388 ,848 ןידנעב
 898 עקוווניזנעב
 944 ,294 הניד ַאקסנָאקַאינעב
 6 481 ילסנָאקַאינעב
 180 ןעיירעקעב

 ,810 ,899 ,ט9
 ,871 900,804,  ,908 ,,ס0

,28 

+ 



 400 ,989 ,984-280 ,123 בקעי יקסלַאנדעב
 5807 ,802 4302 ןעולעב-ןעגרעב
 90 ר"ה .יניטיר-רענרעב

912 
 990 ּורַאה ןילרעב
 997 אלא ןַאמרעב
 987 ַאלַאג ןַאמרעב
 80 יורפ ןַאמרעב
 589 ,294 לארשי ןַאמרעב
 ,281 ,פ90 ,294-992 .,,194 ערימ ןווטשנרעב

4, 200, 807, 277-879, 480 
 989 ,871 ,870 ,989 ,פּפפ םורמ ןויטשנרעב
 990 ,910 ,197 ר"ד ןרהא ןויומשנרעב
 998 .,999 ערָאד ןייטשנרעּב
 980 .עוויר ןייטשנרעב
 ,944 ,2280 ,9288 ,284 ,294 ָאעל ןייטשנרעב

0, /247, 989, 890, 878, 9908-990, 401, 
 478 ,409 ,1234 ,ן95

 988 ,289 .ו ןַאמקרעב
 479 עינעשז שטיוװַאקרעב
 994 היער ןַאמקרעב
 480 ,899 ,899 ,899 ,870 השמ עזוַארב
 480 יורפ עווַארּב
 480 .וודַא ווַאלסינַאטס גייוושנוַארב
 897 (וורפ) גויוזשננוארב
 990 ,918 ,201 לאכימ יקסדָארּב
 940 ר"'ד טנַארב
 448 ,194 ,805 3898 ,201 ױמלש דנַאַרב
 479 עשַאמ דנַארּב
 849 ובצ סעדנַארב
 378 טפַאזנָארב
 878 ,869 ,289 .-ַאלסערב
 809 ,889 לאומש וואלסערב
 ,801 ,280-978 ,989-990 ,88 לאירתכ ָאדיורב

498 
 180 .א אדיורב
 5877-879 ,967 ,988 ,994-998 להר אדיורַּב
 899 םייח גהעבמורב

 .ג

 580 יקסוועלדָאג
 849 ורעמַאק-וַאג

 1ןפס וונמ סנואג

 930 עשָאו בולטָאג
 374 במָאלָאג
 03 טאטשרעבלאג
 990 ,197 ,109 ר"ד קיזייא טרובלָאג
 419 ,871 ,298 ,998 ,994 רועולא גרעבדלַאג
 5804 בקעי גרעבדלַאג
 808 קילעז גרעבדלָאג
 289 ,281  וליְל ברעבדלַאג
 990 ר"ד עדלָאג
 990 ר"ד םהרבא .ןַאמדלָאג
 : 480 ,871 ,870 ּיכדרמ ןַאמדלָאג
 188 היה ברַאפדלָאג
 949 ןדַאפדלָאג
 499 ,871 ,108 (.צ .ק) ץלופדלָאג
 980 ,188 ןיײטשדלָאג
 ,894 ,889 ,281 ,807 ,300 ךורב ןיוטשדלַאג

4 509 
 480 לטָאמ ןיײטשדלָאג
 5810 ,89 .י .א טימשדלָאג

/ 

 450 ,979 ,899 םירמ יקסדנאינאג
 898 ,910 ,979 םהרבא קינווָאטנָאג
 894 ,97 "יוננעיודָאצ ץעונָאג,
 802 .899 רעברַאג

 40 (שמש טָאטש) ןָאדרָאג
 ,884 ,810 ,278 עקלָאיל ןוא שריה ןָאדרָאג

 480 ,477 ,440 ,430 ,ס
 899 ךורב ןָאדרָאג
 990 ר"ד השמ ןָאדרָאג
 990 ,199 ר"ד ימענ ןָאדרָאג
 9294 ,293 עינַאמ ןָאדרָאג
 308 קידצ ןָאדרָאג
 9 90 ר"ד ישטיווָאנָאדרָאג
 421 ,201 (טַאקָאװדַא) ָאעל לעקניפרָאג
 949 .בקעי ןידרָאג
 990 ר"ד לעקניפרָאג
 819 לדוימ לעקניפרָאג
 ,400 ,376 ,278 עקוועט (ןרעּפלַאה) ןרעּפלַאג

 479 ,{דז
 478 ףסוי יקסרעבוג
 990 ר"ד םהרבא יקצַאינעזדוג

 ,280 ,288' ,178 ,178 שרעה טלַאטשעגטוג
4, 280, 208,. 275,. 874 277, 401 

 ,298 ,224 ,298 ,292 .םירמ טלַאטשעגטוג
7 374, 878 

 909 ,279 ,81 ברה ןַאמטסוג
 569 ,303 .,285 ,224 הינודרוג
 400 ןָאעל ,שטיוורוג:

 425 ,8989 (לאס ןופ) שטיוורוג
 999 ,901 (טפימטרַא) השמ שטיוורוג
 172 שטיוורוג
 ר

 400 ,879 ,802-800 ,פ9ַאװַאס ןַצירוג
 173 ,11 ,44 .שוניא ןאמכוג
 280 ,288 לאהשו שטיווערוג
 898 ַאירָאטקיוװ ַאקסוועלימשזג
 876 /וקּסנישזונרג
 880 קיויג
 990 ר"ד המלש לעמיג
 990 ר"ד ןועמש  ןַאזלעטיג
 889 ןַאמרעטיג
 478 לקנַאי שנאווייג
 904 ףליה עכיג
 804 יבצ קאמאדייג
 989 ,284 ,981 ,224 אקמַאב יקסניליג
 990 ר"ד ארעוו סלעליג
 908 ןסרוק עלַאיזַאנמיג
 ,214 ,219 ,206 ,40 ר"ד השמ שטיווַאשריג

0, 284. 944, 878 
 844 ,824 הרמת שטיווָאשריג
 970 ,986 בקעי ןייטשטַאלג
 ,940 ,9460 ,289 ,258 ,147 ףסוי ןַאמוַאלנ

 ,844 .,940 ,82/0 ,סספ ,ם20י 009,098
6, 9090. 870, 879, 8378, 877, 801-881, 
 ,481 ,4ע/7 ,440 ,444 ,429-1800 9
7, 480 

 877 קחצי ןאמוַאלג
 881 ,246 יקָאבולג
 898 ,819 םוחלג
 986 ,294 טאילג
 476 ,988 ,989 ,988 שרוה קילג
 290* ,197 ר"ד גרעבסקנקג
 936 ,244 םהרבא העזעלג

508 

 טו



 404 ,988 ארמג

 189 טייקיטרובעג
 9760 'יכדרמ קיטריבעג
 400 ,894 ,16ס:/רעוועג
 2906 היעשי טייהטנוזעג
 ,1177 ' ,172 144,.  ,792 .ןועוו-סטייהטנוזעג

 עתעס87

 ,141 ,142 טעטימָאק-ספליה רעכעלטפַאשלעזעג
 ,281 ,2וו | ,180 -,184 188 1, ס7 0
7, 269, 370-306, 496 

 ,191-116 ,96 ,91 ,90 ,07 ,92 2'.מונ ָאטעג
4, 110, 1409, 188, 909, 298, 580 

 149 (ָאטעג רעיינ:רעד) ָאטעג
 987 ,286 ןטָאדקענַא-ָאטעג
 818 ,814 ,9819 נכירעג-ָאטעג
 1141 עימָאנָאטיוא-ָאטעג
 217 לַאו-ָאטעג
 ,217 ,180 ,189 ,181 ,111 ,20 תועידידָאטעג

 ,209 ייטק/ יסספו 2964 פספ
 ,280 ,98 ,1 ,58 ,194 ,88 רעדיל:ָאטעג

0, 207, 284-274, 301, 498, 198, 404 
 206 ןיטאפסאפ-ָאטעג
 1906-190 ןטייקנַארק-ָאטעג
 840 ןימַאלוגער-ָאטעג
 440 עקיש ןַאמטרעג
 480 ,410 ,989 לביימ םולבלעג
 9860 ,90 ר"ד והילדג ןַאמלעג
 ,198- 101 ,88 ,80 ,79 ,77 ,76 ןעניוש עלעג

6, 198, 184, 154, 598 6, 850 
 300 ,808 הפי רעלעג
 480 עשאר עלעג
 990 ר"ד סוילוי לעזנעג
 ,114 ,111 ,110 ,107 ,90 ,71 פקעי סנעג

8, 120, 127, 148-140, 185, 197, 160, 
 ןפפש 921 פע2 יו 186 181,178 41
58 2306, 948 987, 288,: 989, 0 
9 280, 204 814-508, -819, 8170,- 
98 875, 499-414, 4898, 443-430, 417, 
9 302 499, 408 420, 407, 470, 
38, 414. 481 

 452 וקסווָאליװרעג
 9289 ,80 ברה ראטאשרעג
 599 רעטסינַאמ ראטאשרעג
 א האירק לעב ראטאשרעג
 ,280 ,288 ,994 ,993 ,198 בקעי ןיוטשרעג

245 
 990 ר"ד .שטיווָאנעשרעג
 990 ר"ד ןרָאקשרעג
 988 ,989 עטיג ןייטשרעג
 988 ַאנונ ןווטשרעג
 997 לחר ןיוטשרעג
 477 רעטסוש רעד עקשרעג
 , 918 -,198 ,194 יצכעליוושעג

 ַאּפַאטשעג 89, 44, 80. 20, 28, 09, 100,
,809 ),807 - ,289  ,9075 4802 .,164 ,2 

,280 949 ,294 ,820 ,819 ,818 9 

,489 ,487 ,481 ,428-}29 ,418 ,416 ,9 
491 ,409 ,408 ,480 ,154 ,44/ ,410 ,4 

 401 ,474 ,82 טויהנווא-ָאּפַאטשעג
 999 /66 .ו :א וקסנעודָארג
 990 .'ר"ד דוד יקסנעודָארג
 285 רווע םייח יקסנעודָארג

204 

 401 סייח עדארג}י

 יי 2 117 לגייפ ,הרפש ,היה א :

 : 490 .ש יקסנעודָארג
 41 ,349 ,40 ָאטעג רענדָארג) ענדָארג
0, 896 

 א קי 801 קעיארג
 אי : 460 ,991 עמורפ שיפּפעלק-עדַארג
 שי 899 אגוה רענארג
 ל 479 ,899 ַאגוה 'רענארג
 5 479 סקַאמ סָארג
 957 ץויל ןַאטסָארג
 00. 998 עונַאמ ןַאמסָארג
 =: ,801 ,359 ,849 ,880 ,855 עק'היה ןַאטסָארג

 .0/ א -430 ,6
 ; ּו 808 זיוהנירג
 : 869 גרעבנורג
 א 564 עקטיא ןוא באז ןַאּפשנירג
 1 : ,188 , ,155 ,70 ,42 ,49 ר"ד ינושרג ןושרג

, 214, 915, 990, 274, 868 64 6 
 וי

 : ו / 7 ו

 | יָא .י,966 ,238 ,198 ,109 ,158 ןענ יערעמטואַאד
 וי 498 ,378 ,876 ,807 ,3
 / . / 4886 ,901 ,246 (ךַאד רעשיטסינונצ) א
 א ןורֶצָׂשו 2 ,878-808 ,366 ,891 ,240 ,7
 : 489 ,9 לי
 : 984 יקסנָאד
 =: , ,80 ,97 ,86 ,80 ,92 םיריוטקָאד

0 7182 :211-18, 2412, 6, 5, 4607=. 
: 409 

 ( יא 981 ןבואר יקסניבוד
 961 ,249 ,241 ,19 ןועמש ווָאנבוד
 808 ,800 ,2 0 עיודַאי ץעידוד
 ,198 ,196 ,105 ,91 ,86 בוד יקצעשזרָאװד

 יי 180 ,9
 || .;,198 ,7 ,ד0 6 ,41 קרַאמ יקצעשזרָאװד

,946 ,244 ,997 ,990 ,916-914 ,210 ,58 
,879 ,9608-889 ,840 ,889 ,890 ,280 ,7 
,182 ,421 ,420 ,6 ,878 977 73 

499 ,406 ,2 
 ,1 ,60 ,87 םירמ (ןַאמּפיוק) יקצעשורָאווד

 י ,114 ,111 ,106 ,104 ,108 ,99 ,91 ,2
1, 4809, 406, 407, 408, 409, 418 - 

 ,01 203 2 24 ,22 הובצ ?קצעשזרָאװה
 יא 469 ,407 ,400 ,180 ,198 ,9

 / ,111 ,105 ,104 ,01 ,60 הרפש יקצעשורָאװד
1, 289, 258, 284, 480, 9, 06, :0 

8 : 478 ,409 ,468 ,107 
 אפ 6 499 (צ"ק) ןעיגאדנוד
 א : 988 .,פ92 ..פ-ןיקשאמרוד
 / 989 ,ט33 ,240-941 ,224 ףלָאװ ןיקשאמרוד
 477 לארשי ויקסנישוד
 5878 ,840 טניַָאשוד
 949 .סעכייד
 ,982-980 ,994 ,99 ,09 לארשי ןַאמטנעמיד
7, 2414, 946, 247, 989, 4, 258 4 
7, 208, 270, 271, 808, 881, 508-989 
201 : 
 409 (צ"ק) קרעוואני

 898 עקכיול לעטסיד
 990 רייד שרוה וגולה
 877 ,878 לואעד

, 3 



 9951 ,2028 ןטסיטנעד
 367 ,900 הרש ווָאטלעוװעד
 ,414 ,391 ,805 ,304 ,171 קעלאס רעלסעד

6, 1537, 459, 441, 444, 449, 417 

 378 ,371 סקילעפ רעלסעד
 477 ןרהא יקסנוישטערעד
 ץולהה עז -- ריעצה ץולחה-טייהיירפ-רורד
 481 ןיזיירד
 477 עלערעב .קונעגוורד

 .ה

 980 ,128 זואַאה

 986 טַאטשרעבלַאה
 189 ,101 םעלבָארּפ-ץלָאה
 169 ,108 ,196 ,148 לדנאה
 49 ןַאמפָאה

 924 ר"ד טראה
 290- ,906 ר"ד ןַאמזיוה
 פסד-פסס ,281 ,247 רָאמוה
 ,13 טייהיירפ-רורד ,ריעצה ץולחה ,ץולחה

 ,891-040 ,310-297י 984 ,918 ,ע55 59

460 ,905 ,4 
 401 ,971 ,220-991 יוחצנה ידוהיה

 289 ןַאמווה

 516 0 9 טסגניה
 500 ץרּפ ןייבשריה
 9023 גרעבשריה

 ,980-98234 ,ךס ינויצה רעומה

305 
 801 ,381 ,813 םידבועה תורדתסה
 861 ,298,.986 ,187 ר"ד רעלעה
 399 ,388 (טיולס) .קענעה
 981 ןָאעל מסברעה
 510 גנירעה

 4414 .4ױ79 .90ךי2997 ,2ס2 פט סיי ק 'ה
1, 199. 4190, 409 

 909 ,248 רָאדָאעט לצרעה
 ,297/ ן2ס9 018 'ריעצה רמושה

 807-204 ,םבס2
 988 ברה המלש יבכרה
 908 ,902 ,889 ,07 ,40 ,41 תודחאתה

 'שו

 ,34 ,ם99 ,9

 נו

 492 ר"ד ףלואוו
 8398 םוקטיואונו
 ַא) ןזעוו-גנונוואוו
6, 172 

 911 (רעשלעפ) יקסנישזָאלַאװ
 400 קחצי !נשזָאלָאװ
 8.ע ,ןמלז ,ריאמ ינשזָאלָאװ
 402 ,801 ,891 ,984 ,29 ץופמוקאלאוו
 469 ,847 ,549 587 ןילָאװ

 1441 ,118 ,78 (גנולייטּפ

 172 (טַאקָאװדַא) ןָאספלָאװ
 990 ר"ד רָאינעפ ןָאספלָאװ
 990 ר"ד .רָאינוי ןָאספלָאװ
 974 .ל ;א ןַאספלָאװ
 286 ,990 ר"ד ָאְעל ולסיװָאקלָאװ
 978 ,פ44 ,954 קעלַא יקכיװָאקלָאװ
 807 הקבר ןוא רתסא שטיווָאקלָאװ
 959 גביטויצדנאוו
 980 ברה ןנחלא ןַאמרעסַאװ

 990 ה"יד רענּכַאװ
 574 ,079 רענפַאװ
 987 ,286 ,100 ַאלַאס ןַאמסקַאװ
 889 עוואנאראוו
 (ט2 ןאינראו
 ,451 ,291 שריה ןוא עקלָאיל קישטווַאשראוו

398, 470, 480 
 478 עגיופ קישטוװוַאשרַאוו
 ,114 ,178 ,145 ,141 ןטאטשראוו

 סי א ,7,,4192

,807/ ,7 

 ,2418 ,180 ,98 ָאטעג רעוועשרַאוװו ,עשרַאוו

 185 ,2/1 ,סס8 טמא 30 281

 990 ,981 ,914 ,49-45 ר"ד בקעי וקסדָאגיװ
7, - 208 

 177 אננַא אקסדָאגיװ
 872 ,871 ,990 קוישטרָאדגיוװ
 : (רעטכָאט) קושטרָאדגיוװ
 374 ,218 ןַאמדיװ
 450 ,884 דוה יקצנדיוו
 192 ,199 (.צ .ק) ינאקיװיוװ
 402 (.צ .ק) .גרעבנויוו
 917 ,911 ,906 ,,199 ןענימַאטיוװ
 981 אנילַאטיװ
 981 אנולאטאוו
 410 ,420 סַאטיוװ
 ,897- 1,811 קחצי גרעבנעטיוו

1 232, 200, 500, 807, 900 

7, 412-140, 447, 480 
 4413 דניק ןוא יורפ גרעבנעטיוו
 480 יקסרימָאקליװ

 68 ,180 (.צ .ק) אראווייוו
1, 409 

 ,244 ,987 ,994 ,66 ,41 ילתפנ ץזָאר-קינייװ
0, /86:4, 270, 899, 302 

 990 ר"ד םהרַּכַא בירנויװ
 990 ר"ד לוולעוו ןייטשנייוו
 898 ןייטשנייוו

472 ,484 ,129 ,8 

 891 לארשי סייוו
 469 ,428 ,115 .818 ,817 ,916 ןיטרַאמ סייוו
 4 154 ,1 ,2 ,0 4 ,6 ןענייש עסייוו

299 ,102 ,59 

 287 ּפאקסייוו
 דנַאלסורפייוו
 489 עקייליוו
 ,800 ,009 ,889 ,ם99 ,048 הירא רענליוו
 897 סישייליוו
 981 עינארפ .רעטניוו
 189 טעטומַאק-ספליה-רעטניוו
 450 עביוט יקסיניוו
 ,9418 ָאטעג ןופ טוטיטסניא .רעכעלטפַאשנסיוו

209 
 249 סקַאמ דניקסיוו
 פפכ ?וָארָאטקיוװ
 990 ,909 ,901 ר"ד םּהרבא :קּפבושליוו
 554 פושריוו
 1902 92 91 דוד טי
 1859 ,1 רענעשזבוא וּקסווַאדָאלוװ
 : 3954 הרש ַאקסוָארגנעוװ
 פפ2 9 0 ,199 אש:ימ רעלסקעוו
 412 :בעבלסקעוו
 808 ,807 ,44 ,48 לארשי יקסנילברעוו
 1284 עווַאלָאבשזּהעוװ

 { 1, 47 םפ-ס :
 7,  450, ןש)



 983 וקסדָאלבַאז
 ס92 אנכש ןַאגַאז

 904 ,289 ברה לדנעמ שטיווָאנַאמלַאז
 864 סקַאמ לאז
 5 899 רעזייל ןַאמצלַאז
 864 ךלמ ןַאמצלאז
 804 לדיירפ ןַאמצלַאז
 45 םהרכא דניקלַאז
 990 ר"ד ויסװָא ןָאסדניקלאז
 986 ,220 ר"ח אוואוו זָאפדניקלאז
 990 ר"ד יוורפ ןַאסדניקלאז
 4178 ,417 ,8992 ריאמ יקסנַאיצשָאמַאז

 809 ,904 אלַאס סקַאז
 981 קאבוז
 200 שטיווָאכוז
 951 (טסיטרַא) םיותלשיוז
 599 דייז
 990 ,197 ר"ד רעלדייז
 892 לאיחי לעדיײז
 502 ,889 07 ןאמדויז
 ֹו 911 ןָאסלעדייז
 ןד2 ,44 ,13 םהרבא רונשדייז
 988 ,289 דוד ףייז
 4178 עיסעצ ןוא בולש רעבליז
 ,845 ,244 ,989 הרש ןוא עקשווד רעבליז

200 
 864 יבצ ןַאמרעבליז
 478 רעטלאוו רעסיו
 48 (טַאקָאװדַא) ןייטשרעבליז
 408 ,992 ,881 ,870 אווָאיל .=טיווָאקסיז

9, 480 
 994 ,188 ןדרָאמטסבלעז
 990 ר"ד .ַאיפָאס שטיוװָאדלעז

 981 השמ רעוולעז
 990 ר"ד ַאקצילעז
 801 ,800 ,190 םעלבָארּפ-םינקז
 400 ַאקסניבַאשז
 964 לאומש יטלושז
 897 סאנאריוושז
 991 (רעטסעוװשנקנַארק) ווָאקינזעלעשז
 998 (ןירערעל) וװָאקינזעלעשז
 879 בקעי ווָאקינזעלעשז
 897 םיטיאמעשז

 .ה

 ,963 ,201 ,282 ,24/ תירבע תיעדמ הרבח
8 372 

 908 ,004 ,261 ,83419 ,341 ,240 יאלשב ןוח

 477 ,446 ,400 ,2305 ,282 ,270 עקלומ ןזח
 280 רואמ טייח
 988 ,984 ,998 םירמ ןָאפמייה
 ,887-8412 ,840 ,,828 עיצַאנידרָאָאק עשיצולח

 200+ס04
 991 טבשב רשע השמח
 998 ,281 הבונח
 ,982 ,828 ,897 ,822 םלועה תומוא ידיפח

 ט88
 294 ,189 .תונותח

206 

 441! ,211 ,272 ,308,177 ,43 םייח ָאדיּפָארט -

 979 ,990 םייהנקָארט

 188 השמ בואַאט
 6 817 91 םינבר ןופ גָאט
 904 ,971 ,969 ,268 ,957-259 רעכיבגָאט
 4 קא 205 .םייהגָאט
 א 487 ,391 ,820 ,162 ץיצַאזינַאגרָא-טדאט
 3 990 ר"ד יקסנישטלָאט
 : 988 ברה םייח ןועמש ּפאט
 : 478 ,899 ,2891 זמלו רעקָאט
 : צ , 990 ר"ד- יקסויסאראט
 ' 1 869-850 בייל יקסנישאראט
 5 986 יקסווָאקַאטרַאט
 זי 476 ,475 ,8282 ןרעגַאל-ףרָאט
 | 916 ,918 ,208 ,198 ,196 זָאלוקרעבוט
 : 480 לעשאר ןידרעווט
 שי : 480 לקנַאו לעגרוט
 -  488 ,990 ר"ד זיוהנעביוט
 : 990 יורפ ר"ד ייוהנעביוט
 944 ,284 (דניק) זיוהנעביומ
 .489 "םזישַאפ םעד טיוט ,,
 806 ,309 ךאוורעיוט
 989 ,987 ,981 ,228 ,244 שטיווָאברוט
 980 ,221 ,210 הרפש רידַאנערג-לטייט
 170 רעזייה-ייט
 480 קיווייל ץייט
 917 ,908 ,904 ,109 ,191 סופיט
 : 480 ,898 ,894 ומלו ןיטקימ
 897 ,987 ַאליט ןיטקיט
 477 ,807 ,806 הֹיח ילקנישטָאקיט

 805 ,286 ַאעט

 ,148 (רעשיאערבעה ןוא רעשידיי) רעטַאעט
4, 9530, 245, 984:945, 870, 879 - 

 598 ןפאסאעט
 984 ,991 ,219 םוקינכעט ;לוש עשינכעט
 לי א 598 עקנוינ ןוא עקזיא טנַארעלעט
 ,240 ,182 ,131 יכדרמ ווָארַאמַאט-םיובענעט

9, 848-889, /847, 888-800, 890, /38, 
9, /8067, 879, 460 : 

 / .809-889 לצרואוונענעט
 ן 478 קילַא גרעבנעטכַארט
 9280 ,996 עדַאגירב-טרָאּפסנַארט

 44 ,49 .שוניא ,לואש יקצָארט
 9290 ר"ד .יקצָארט
 920 ר"ד ללַאפ-יקצָארט
 380 יקָארט

 (ז
 ) ,086 ,991 .ו יקסנַאיּפמורט
 77 ,016 ,178 לווייפ יקסָנַאיּפמורט
 987 ַאונָאס  יקסנַאיּפמורט
 940 ףסוי רָאדלעּפמורמ
 /; 293 ,292 רוַאבוגורט
 207 .ו יא שואווירט
 867 ,806 עדלעו רעגערט
 899 - ,840 עקנילבמערט
 2924 .שונוא יקצָאנרַאשט
 417 סענַארװ ענרַאשט
 478 עשַארבַא ןוא קחצי יָאשזושט
 ם98 .ּפָארּפ וקסווָאזישט
 5884 ,846 ווָאכָאטסנעשט
 921 ,996 ילסעשט



 899 ווָאקַאינרעשט
 5604 לחר סעשטרעשט
 984 ,908 ,289 ,244 לואש יקסווָאכונרעשט

 ֹי

' 

 480 עיווא ווָארבַאי
 990 ר"ד רסיא ווָארבַאי
 6 984 .שונוא ווָאנַאו
 827 .פָארּפ שטיוװעקשונַאי
 479 יקסנונַאי
 249 .א .א סטטווװָאקסָאו
 8909 רתסא ץפאו
 921 (רעטסעוושנקנַארק) .עפאו
 899 בקעי עפאו

 ן281/-,294 ,71 ,44 242 רָאגורג יקסנושאו
 ם/ס0 ט7ס10 ,טש4 .סָאט ןטפ8 ,םומ לעפל

 874 ,8798 ,898 האל יקסנושַאי
 808 טפיטנעד יקסנושַאי
 409 ,990 ,40 ר"ד ןַאּפשַאי
 249 ,939 שאוהי
 ,971 207 ,960 ,989 ,284/ ,143 בולק-טנגני

6, 890 
 949 ,147 ,136 רוּפכ-םוו
 984 יוכדרמ שטיוועלעדוי
 310 טסוי
 997 כוטיאטוגרוו
 591 ,889 טנוװָא-רוכזו
 990 ר"ד ןַאמטסוי
 481 סיגרוי
 -490 ,401-899 עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק םלאיחי

428 
 ,19 ,44-10 ןטלַאטשנַא-טאר-ןדיי ;טאר-ןדוי

 ,100 195 .ןע} .ןבפ ,גםש 120 1
 ,גס) ,200 2154 .,(פי הע ודע 2
6, 809, 879, 449, 481, 4860 

 260 ,201-961 ,280 ,290 ָאנוו
 800 ,980 ,986 ,9895 ,208 ,189 ,187 םודלי

369 
 439 ,280 ,980 ,288 ,,918 ,208 ,106 תורלי

 499 (.ציק) עיוװעי
 979 ,871 ,290 יבצ ןסינ הפו

 599 רתּסא הפי
 04 (טחוש) ןַאובקעי
 391 ןימינב .ןַאזבקעי
 889 ,990 ברה בקעי ןָאובקעו
 200 ,989 ,998 ,999 תובישו

 א

 א 389 אוועלָאב
 290 .,198 5109 48,  ,40 ה"ד עבויל םעלָאכ
 290 ר"ד לאונטע םעלָאּב
 990 .ר"ד ןועמש שטיוואנאב
 ,ס98 ,910 ,7ס ,27 ,20 ןשינעּפַאכ ,סענופַאּב

1, 284, 498 

 ,284 ,פ99 ,פפפ ;217-944 ,9868 ,118 ןןרָאּכ
9, 472 

 871 ,290 ר"ד לַאכימ ץאמראכ
 981 שַאכ
 804 ארעג ,ןהכ
 989 ןבואר ןהכ
 990 .ר"ד גרוכ
 ,881 ,877 ,374 ,878 ,818 םהרבא קיניָאוװב

0, 852, 886, 414, 479, 480, 489, 484 

 921 ,910 גרעצסיליכ
 :164 ,261 .נ קינלעמכ
 990 ר"ד והילא ץכ
 991 רתפא ץּכ
 991 (טסיטנעד) ןץיכ

 988 ברה לַאכימ ץכ
 49 ברה ץּכ
 190 הסּפ ץכ
 304 היתב ץכ

 964 לאירזע טסורּכ

: 
;++ 

 2413 סעירָאטַארָאבַאל
 409 ,188 ((.צ.ק) ידעגַאל
 477 קעשירַאװַאל
 479 ,446 ,895 ,270 םייח רַאזַאל
 516 ,90 ,28 ,27 (עסייוו ,עלעג) םעטַאל
 308 םַאל
 981 סירָאמ עּפמַאל
 44 ,48 .א טרָאבגנַאל
 458 ,499 ,420 ערוש וַאדנַאל
 980 (רוחב-הבישי) יודנַאל
 998 ןועָּטש יודנַאל
 401 ,247 רמועב גל
 987 ,981 ,,924 ךורב וקצַאבול
 991 ,294 לארשי יקצַאבול
 871 ,870 ףסוי יקצָאּבול
 971 ,570 ,994 עיסוינ יקצָאבול
 871 ,870 ,240 עיזיא יקצָאבול
 480 ,276 ,279 עקנַאד ןוא עקמיא יקצָאבול
 30,842 ןולבול
 989 ,889 היבצ ןיקטעבול
 ,470 ,440 לארשי יקסנַאשטיבול
 299 ןַאמטיול
 ,840 ,298 ,242 לקייה יקסנול
 478 ןבואר שמיבול
 994 ַאקסול

 857 ,808 קצול
 ,כ1 ,20 ,44 ,21 ,08 ,20 (הסיפת) יקשיקול

 ,םד9 228 100,118 ;09 ,54 עטס .שז
110 

 480 עשאר רעקשיקול
 596 ,298 ,920 .ר"ד דעדנַאכקעלַא אביל
 98 ,954 ַארעוװ ָאביל
 989 ,988 ברה ןושרנ ןַאמביל
 45 ל"ד רעביל
 920: .ר"ד עיוסעפ יקכדול
 990 .,918 ר"ד .םהרבא -יקפדיל
 489 ,861 ,846 עדיל
 476 ,884 ,852 טפור עזיל
 989 (ןוח) קַאווטמיל

 ,120 ,192 ,119 ,114 ,112 ,62 ,כ7 רעניווטיל
0, 192, 109, 171, 888-898, 8909, 4120, 

7 447, 481 /28, /481, 

 98 סרענדרָא עשיווטיל

 94 ,28 רענַאזיטרַאּפ 'עשיטסישַאפ .עשיווטיל

 לפ ןרָאטַאטיגַא עשיטעיװָאס עשיווטול
 97 ןטסושַאפ עשיווטיל
 27 ןעגנוטייצ עשיווטיל

 84 סרעסיש עשיווטול

 287 ,988 ,948 ,988 רוטַארעטיל

07 



 ןיירַאפ-ןטסיטרַא ןוא רעלטסניק ,ןטארעטיל
8, 144 241-998, 201, 908, 210, 971 

 : 47 ייףאק .רעה-לבייל,
 804 המהנ טנַאוװייל
 401 ,966 ,209 ,288 ,949 ,940 .ה קיווייל
 910 ,197 ,188 -גנוקיזיילרַאּפ ,זוול
 .871 ,870 ,846 שטיווָאלרעזייל
 989 (ןזוח) שטיוװָארעזייל
 477 לדנוז ןַאטרעזייל
 809 הניד ןַאמרעזויל
 941 לַאו-ןעייל
 ,980 ,998 ,924 עמוס יקסוװָאדולבַאז-ןיקויול
 ,287 ..,251 ,227 9947 ,,999- ףסוי  ןוקוול

 2 2275 סד
 918 רעדליב-טכיל
 918 רעדליב-ָאניק
 478 ריאמ ןוא הנשוש ןָאזנעטכול
 891 ריאמ ןָאסנעטכול
 8760 ,871 ,870 ,843 עוסָאט ןווטשטכיל
 876 ןבואר ןייטשטכיל
 451 קירנעה םייהנעיליל
 809 ָאקליל
 981 יןיסעיל
 יקסווָאּפיל

 ן 281
 418 ,488 ,808 ,898 עקצימ ץלָאהנעּפיל
 475 יבצ ץושפיל
 281 .י ףדמל
 ,806 ,208 ,200 ,286 ,828 עישזדנא רעבעל

972 
 451 ,281 ןטעל
 409 ,826 דנַאלטעל
 990 ה"ד פאומש .אדנאוועל
 ' 5892 יקּבוװָאטראוועל
 408 ,879 ,808 ,108 ,117 ריאמ סַאװעל
 : 921 יונעל
 802-880 ,110 ,109 לארשי ןַאטיװעל
 994 הרש ןַאטיוװעל
 ,288 ,107 ,06 סשיוה ןיוועל
 308 ,308 ,809 שריה ןיוועל
 989 הנשוש ןיוועל
 990 ר"ד- לאפר ןיוועל
 801 רעטכָאט ןוא ןוז ,רעטָאפ ןיוועל
 480 ,809 סעמַאמ ןיוועל
 480 והילא/ ןיוועל
 477 היתב ןיוועל
 480 הנוי ןיוועל
 478 .עמולב ןיוועל
 988 ברה עשוהי זניוועל
 991 .רעב ןַאזניוועל
 ,281 ,2981 ,949 ,284 ,165 .ַאבויל יקצווועל

218 2 
 844 שטיווַאקוועל
 469 שריה טנעל
 499 (.צ+ .ק) אטנעל
 911 ,900 ,908 ןמלַאטשנַא-רעל
 401 ,990 סעלעיעל
 911 ,158 ,144 ,61 דנַאברַאפ-רערעל ,סרערעל

 971 ,205 ,208 .,961 .,988-פ99

 290 ר"ד םורפא ןַאמרעל
 848 המלש רענרעל
 964 ,961 השמ רערעל

 שש
 עלעריצ. ,עשַאמ .עינָאס ,רתסא

484 ,8 

 ןָא
 ןָא

208 

 ֹמ
 ו 5

 987 ,997 ,924 לארשי קַאשרַאגַאמ
 480 ,416 ,807 ,806 עץויל ןוגַאמ
 8606 ,309 ,909 הקבר רעקספיידַאמ
 ,881 ,816 ,81ס0 עינָאס רעקסיידַאמ

2 444, 480 
 439 רעקסיידַאמ
 897 ,,987 .,,994 ר"ד שפיוװָאשוװָאמ
 876 ןושרג שטיוװעקַאלַאמ
 991 יקסדַאשטלָאמ
 104 ,108 ,100-04 ,00 ,86-,50 סענילַאמ
7, 117, 192, 199, 198, 190, 199, 
8, 136, 157, 148, 168, 201, 996, 209, 
1, 288, 809, 919, 449, 430, 400, 
82, 491 | 

 יי ,204-,209 (דניק) ענילַאמ
 52 - 948 ,240 ,229 ,238 סרעלָאמ ,יירעלָאמ
 ' 886 ,949 ,840 עיניקלַאמ
 לו לא : 301-998 ָאמעג ןיא ןַאמ
 6 980 בייל ינַאמ
 888 ריטסַאנָאמ
 א 149 "טסעפינַאמ ,
 ּׂ : 809 ,868 שטיװעקנַאמ
 א : 804 ריאמ ווָאקטסָאמ
 רָאטקאהער) שטיוװעקצַאמ
 918 קחצו .שטיוװעקצַאמ

9, 4406 
 480 ,984 באז שטיוװעקצַאמ
 899 .+ ןרעטשנגרָאמ
 364 עמיס יקסווָאקדרָאמ
 802 ריאמ יקסווָאקדרָאמ
 470 ,481 ווָאקרַאמ
 480 ,207 ,860 לשַאְר שטיוװָאקרַאמ
 480 ,867 ,806 עמולב שטיוװָאקרַאמ
 : 990 ר"ד לאומש סילָאגרַאמ
 6 990 ,989 ,298 ברה סוקרַאמ
 -,114 178 ,189 ,128 ,96 .שוניא סוקרַאמ

 ,טפפ -,824 ..,818 ,248 .,207 197 1
8, 808 

 828 !(חלג) שטיוועקרַאמ
 298 ,994 הרפש סלעקרַאמ
 520 ימענ סעלעקרַאמ
 589 לאינד שטיווָאקשָאמ
 896 ,895 ,878 ,869 ,899 ,8289 ןנחלא דיגמ

95 408, 478 : 
 : 478 ,449 היתב דיגמ
 א 990 םידיגמ
 2 .  . 417 ,891 חסּפ דוגמ
 : 244 ,245 ,241 ייזומ
 גיי . . 94 ,284 ,145 לוש-קיוומ ,קיוומ
 / 'ספפ ,289 ב958 ,294 עטיג שטיוורוג-רעלומ
 7 945 ץלומ
 עא 101 רענַאמלוסומ
 889 ענליוו ןופ יטפומ
 2 5809 ,808-899 לארש- ןיקשַארומ
 7 : 407 ,807 ,90 ,43 רערומ
 100 ,184 םינקז בשומ
 508 ,286 ,11 טַאקשומ
 871 יחרזמ
 808 חסּפ שטיווערעזימ
 597 .פָארּפ .ַאדייכימ

 490 ,889 יקשילַאכימ

0 

2 390 ) 
  6-98ב  .. /



 קא

 4 ר יי יי ר

 989 בר ר רעקשילַאבימ
 210 -,8 ךלימ

 ,11 ,44 ,43 (.װודַא) יתבש קא
 ,040 2910 כעס 220 ןטנס
7+7, 5, 419, 444 

 89 קסנִימ
 50:-,80 ץנימ

 570 ,940 בויל גרעבצנימ
 480 לקנַאי יקסווָאקיילימ
 א 8206 ר" :רעלאמ
 399 ןיקנימ
 ַאקסלוקימ
 שילקימ

 יי רימ
 920 ר"ד דמלמ
 9984 אלעב דמלמ
 919 םידמלמ
 480 םייה רעצלעמ
 940 םירפס רכומ עלעדנעמ

 140 קָאלב רעשיונוצידעמ
 907 ןטנעמורטסניא עשיניצידעמ
 906 ,209 ןטנעמַאקידעמ
 40 ןענווש עשיניצידעמ
 899 ,991 (טסילַאיצָאס) וואלסושטעמ
 189 טמַא-סגנודלעמ
 918 ,199 עיצַאורטסנעמ
 589 -,881 ,842 ,841 ,,910 ,939 ,ובצ קיקרעמ

 909 ,004 2984 000 .בטפ

 981 ,247 ,299 הדסמ
 949. י"סוצמ;
 870 ,293 ,202 תוצמ
 995 הוקמ
 998 םיוטּפשמ
 909 ,07 םיעגושמ
 151 גנוליוטּפָא-םיתמ

 .ג

 994 ,198 היבצ ַאנשוָאבַאנ

 ,818 ,ט8

244 ,241 , 

= 

 291 טרעבָאר
 -ָאגווָאנ) ,(דָארָאגװָאנ) סַאג רעדָארָאגווָאנ

 ,98 ,801 ,980-84 ,32 ,96 (קרַאמ .רעדָאר
 ,999 ,816* ,1068 ,4 64 ,03 ,02 00-99, 

 9419 סעמטָאנ
 990 עפול טָאימַאנ
 480 םייה ןָאעלָאּפַאנ
 590 ,319 סּרעוט-רוטלוק עשיצַאנ ;

 נאָראַ  809
 486 ,419 ,7 עשטשופ רעשטָאּרַאנ
 492 .ַאװרַאנ
 594 שיײװרַאנ
 156 (רעמונ רעשיטניה .,רענעכעלב) ןרעמונ

98, 447 
 515 םיובסונ
 4178 טזול םיובסונ
 891 ןןטפירעלטיה-טינ
 474 ,409 ,448 ,447 ,819 רעיובעגוונ
 970 ,986 בייל סודיונ
 481 קושטיולָאקונ
 ,299 ,998 לבוול .קושטשרָאבַאנ שא א

1, { 989 

6 

 א 480 ַאבויל יקצעוודענ
 ( 988 ברה ךַאנעה יקסזַאיווענ

 288 בר רעווָארעװענ
 9959 ,981 עדיא ןיקלענ
 880 .,846 שועיווסענ
 290 רעומענ

 480 "שטשָאלגעלדָאּפענ;
 489 ,979 ,4 "ןוחצנ,
 ,478 ,446 ,449 ,875 ,807 ,309 "המקנ,

489 

 .ס

 440-897 שזַאטָאבַאס
 988 .85 ,05 דנַאלסור-טעווָאּפ ,ןטעװָאס
 881 ענעגנַאפעג-סגירק עשיטעווָאס
 . 98 רעטילימ שיטעווָאס
 989 רעדיל עשיטעווָאס
 288 רעדניק עשיטעווָאס
 489 ,428 ,194 ,899 ,346 לָאס
 90 ואגלאס
 919 ,906 דָאי-יד-לָאס
 499 ,424 ,875 עכודָאלָאפ
 990 ר"ד עילימע טילַאס
 478 ,9891 ,290 ,2668 עקפלעוו ןילַאס
 499 (.צ .ק) לוּפסעלאּפ
 478 ,499 םייה ץלָאס
 478 הנח ץלָאס
 492 (.צ יק| לוּפסעלאס
 4769 בקעי ןימינב ןַאפ
 209 ןרַאטינַאס
 ,12 גנולויטּפָא עשיגָאלָאימעדימע-ערַאטינַאס

858 100 195, 201-196, 988 
 306 ,505 ,201 ,0 ויצילָאּפ ערַאטינַאס
 896 גנולושסווא עשינַאויטרַאּפ ערַאטינַאס
 4168 עקנַאס
 499 ,271 (.צ .ק) יקסָאס
 9291 ,177 הנח וויּפש-ריּפַאס
 150-151 ןדיישרעטנוא עלַאיצָאס
 ,188 ,150 ,144 ,142 גנוגרָאזרַאפ עלַאיצָאפ

-184, 189, 219, 498 

 599 .י! קאס
 499 (.צ .ק) יקַאס
 480 ןַאכַארַאס
 470 ,475 ,431 ,208 ירַאטַאט קָארָאס
 494 ,208 םירדּפ
 438 "טיווס,
 4890 ,4960 ,420 ריוופ
 478 דוד יקסריווס
 449 ,444 ענימ ר ווּס
 480 םולש 'יקסריווס
 991 אולע ן יא ?נוס
 117 עינָאכ ןיללרעווש
 808 יקסוװוָאלָאכוס
 208 תוכוס
 48 .װודַא רפוס
 ,890 ,298 ,940 ,940-938 םהרבא רעוועקצופ

0, 840, 401 
 299 ,990 ,9245 לחר רעוועקצוס
 990 ר"ד עדליטַאמ שטיווארוס
 990 ר"ד שטיווארוס
 118 ,113 ,142 ,110 עכָאּפע-עיצַאזיליבַאטס

209 



 948 ,241 ,21/7 ,172 טמַא רעשיטסיטַאט
( 960 

 5881 ,2410 יצפלַאטס
 294 .,100- .ה ?קצילַאטס
 901 .ַאקצילָאטס
 281 רעּפָאטס
 991 יקסשילקָאטס
 989 ךורב לעּפוטס
 ,9818 ,209 ,154 ,29 קעטָאילביב-ןושַארטס

 א ,9
 988 .,,289 .ה .ןושַארטס
 188 קחצי רושַארטס
 ,206 ,196 ,109 אמורטס
 450 השמ יקסנַאשטורטס
 932 1 םימויס
 145 רעטסעקרָא רעשינָאפמוס
 571 ,870 השמ וקשילעמיס
 861 ,909 ןמחנ ןיקריס
 990 ר"ד יקסדָאבָאלס
 ,229 ברה יקסניזרָאלס
 846 םינָאלס
 914 (רגמ) יקצולס
 990 ר"ד אניג .ַאקצולס
 9958 עלהרש ַאקצולפ
 9248 ,984 ,224 םהרבא ּפעלס
 988 ,989 .ט יקסווָאגלָאמס
 897 גלומס
 150 ,152/129,114 112 .,07 ,ךיע 98, :.ם ,ם"

0, 169 983, 820, 891, 421, 481, 499 

280 ,218 ,92 

289 ,92 

9, 488 
 986 ,84 (בר רעדָארָאגווָאנ) ברה באז לַאגעס

289 
 999 981 ,9419 ..ַא לַאגעס
 915 ,204 ,904 ,189 ,43 ר"ד וַָאילא סילדעס

2 22 
 997 (.פָארּפ) .ןַאמעזעס
 113 עיצקעלעס
 871 ,957 ,994 קחצי יקצינעס
 998 השמ וקצינעס
 118 (יפסכ) שטיוװָארבערעפ
 178 ,08 .שונוא ינוָאקָאּפס
 ת 477 ,4416 םייה יניָאקָאּפס
 991 ר"ד ןמלק יניָאקָאּפס
 809 ןטַאטשרַאװ סיניָאקָאּפס
 ,217 ןבולק-טרָאּפס ,טרָאּפס
 998 ָאריּפס
 820 ,,990 ,274 תורות ורפס
 217 1 ,199 סעיּבאקס
 576 ..ר.ס
 580 ,897- (רעניוומיל) ר יס
 915 ,181 ,43 .וודַא שטיווָאלָארפ
 : 889 ווַאלעַארס

287 ,0 

 יע
 989 ,981 שטיוװָארעזיילע
 991 ך"ד ןַאמרעטלע
 498 ,970 סעינעלע
 08 ָאטעג רענליוו ןופ םעלבמע
 58 ,948 ,844 ,840 ,889 ,888 המלש ןיטנע

0, 801, 208, 809 
 890 הפי ןַאמלעגנג
 8064 קחצ: ןַאמלעגנע
 ,916 ,1906-191 ,180 ,103 ,81 ,19 דנַאלטסע

10 

 א 319 ר"ד/ לָאּפ

 . ,פד0 ,209 ,989 ,250 ,8
 73 (חפ 10-119 ,ם2

6, 287, 
 ,ם81 219 4
6, 477 : 

 ,4181 ,889 ,831 רענָאטסע
 טי 294 עשַאמ ןָארפע
 : 9267 ר"ד יתבש ןיײטשּפע
 ,214 ,210 ,197 ,79 ר"ד ראואל ןייטשּפע

2, 217, 291, 244, 286, 420 
 ,915 .,197 ר"ד לאוימע ןייטשּפע
 874 ,878 הקבר ןיֹיטשּפע
 478 ,891 לאומש ןויטשּפע
 201 יב ר"ד ןתנ קע
 478 ,5 יא ,984 אביקע
 186- 6 יי קימָאנַאקע
 80 ,20 סעקינבורע
 499 ,808 (.צ :ק) ַאדערע

 ר : .פ

 479 ,119 ,420 ,898 ,801 קענַאי טסואַאֿפ
 479 ַאטיר טסואַאפ
 841 לחו ןַאמלעגָאפ
 60 ,ס0 ,80 ,84 ,88 ,92 ,99 ןעמָארנָאּפ
 85 זדָארבדָאּפ
 945 סוקרַאמ עלירָאהָאּפ
 א 8349 ,210 קַאיװַאּפ
 א 8919 .וודַא רעקסריווָאּפ
 60 ,6 ,710 ,69 רעטעברַאּכַאפ ,רענעמכַאפ

 קא 198 .1סתי ,4
 1858 ,182 ,186 ,154 ץוָאלכַאפ
 9289 ןלושכַאֿפ

488 ,8 

 יד

 טי 4 6
 עט = ניי איט ירא עד

 הפסק

 א 1 1 : . 3

== 5 

6 

 = ,.ןית= 5 8 יי 7 יט 16 א

 : טי =+ 6 2 קלאב אי יי

294 ,6 

7 

 היו
 : סם א

 / יי רע א
 991: ַאקצָאטולָאפ
 988 ,989 .ה יקצָאטילָאּפ

 ף92 "שטיוועלעדניווש לומש קורטולָאּפ
 176 (.שוניא) קַאילָאּפ
 ,08-08 ,09 ,27 ןקַאילָאּכ

98 -08, 427, 497 : 
 : ;ךמ ,14 ,72 ,11 (ייצילָאּפ-ָאטעג) ייצילָאּפ

 7 8, 00, 08, 104, 108, 7110-107 
8, 124, 126, 127, 159, 184, 140, 
2, 110-1414, 154, 126, 168, 170, 171," 
 ,רעוש 247 957 ,2986 .,229 ,134 8
8, 200, 281, 7987 512-809, 814, 
9, 891, 414, 419, 421, 186, 4410-199,. 
9, 400, 422, 486, 429, 407, 481 / = 

 890 שטיווָאקלַאפ
 983 רָאלקלָאפ
 ,910 ,208 "טנוזעג-סקלָאפ,

 תהה ןכשש
 ןלוש-סקלָאּפ
 130 קצָאלָאּפ
 יקסוועלַאפ
 רעטשטָאּפ

 סע סט
 1 298 קינשטָאמָאּפ
 878 ,991 ,915 ר"ד ןָאעל ץנַארעטַאּפ
 ,10 ,ט3 ,86-08 ,51 ,98-86 ,21 ,26 רַאנָאּפ

8 78, 86-58, 96, 108, 109-107, 151, 
 8 ן208 טע0ע ,1ס08 .108 901 08

 לאיש ל

 י"ב ס יראק
,164 ,115 ,2 

,)4 1 

227 ,8 

 9175 עקמוש
 ,908 18 ,1984 ר"ד רימידַאלוװ

8 226 297, 299, 944, 286, 988 
 .ן81| ,310 ,808 ,291 ,989 ,277 6
7, 818, 821, 8289, 942, 811, 940, 

,951 ,9850 ,58 
 א 491 ,8



 יו

' 
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 490 ענרעזאק-רעצנַאּפ
 908 ,280 ,288 ,136 טסָאּפ
 150 דנַאטשרעדיוו ,רעוויסַאּפ
 , 'א80 ,759 ןיײש-ריסַאּפ

 801 ,897 ,388 ,150 ,80 ,77 ןטרָאּפסַאּפ
 100 ,220 יקשעּפסָאּפ
 990 ןעגנונדרַארַאפ
 108 ,197 רעדניק ץמוָאלרָאװרַאפ
 174 ,108 ,169 ,148 ,143 ,100 רענַאזיטרַאּפ

98, 980 267, 974, 308, 806,-9816, 884 
9 /844, 401-880, 428, 489-429, 140- 
38, 127, 498, 499, 460, 480-474, 480, 
108 

 878-8988 ,149 ,112 ןעייטרַאּפ
 490 ,449 ,420 ,291 קענַאבורַאפ
 989 דיל-רענַאזוטרַאּפ
 499 (.צ .ק) עדנוקטרָאּפ
 987 ָאטעג רענליוו ןופ .גַאלרַאפ
 804 לדיורפ ןַאמרָאפ
 290 סעקרַאּפ
 809 יטוּפ
 98 סרענדרָא עשיּליוּפ
 409 (.צ .ק) יקטוּפ
 907 ,218 ,138 ,79 ,41 תודחאתה ןויצ-ילענוּפ

 ,896 ,5891 ,540 ,599 890 ,ט99 פן
8, 864,,. 5878 

 98 ןרָאטַאטיגַא עשיטעווָאס עשיליוּפ
 589 ,289 ,801 ,07 ,49 ,41 .ם .צ ןויצ-ילעוּפ
 871 ,999 ,881 עקניל ןויצ-ילעופ
 490 עדירפ וקסיפוּפ
 478 ,991 ,990 והילא ָאקּפוּפ
 890 ,804 לטָאמ סקופ
 . 881 ,270 .מ ןַאטסקופ

 410-417 ,908 ,217 םירוּפ
 109 ,00 ,99 ַאװָאשוּפ
 991 ,919 ,914 ר"ד ללה סוגויפ
 991 ,919 ר"ד השמ גרעבנעגיופ
 991 ר"ד עיסעּפ ןָאסלעגיופ
 78 עזייר ןאמנוופ
 290 ר"ח ןייטשנוופ
 991 ר"ד שטיזוָאכַאסווּפ
 879 רעבליזניופ
 804 הקבר גרעבנויפ
 998 עוופ
 899 רעדירב וקסווָאליּפ
 999 ,289 ברה יקסווַאליּפ
 170 טַאר-ןדיי ןופ ןסנַאנופ

 401 קינליּפ

 1 907 ר"ד ןָאעל טוהרעגנופ
 9 ,9460 ,194 םהרבא קושטניּפ

 + 978 ,פך2 ,808 ,49
 571 ,870 ,889 יקסוועשטנוּפ
 971 ,284-9280 דוד יקסנוּפ
 ,208 ,907 ,109 ,79 ר"ד רַאזַאל ןייטשלעקניפ

910 
 5841 ,240 האל שיפ

 574 ,878 ,178 ,74 ,44 ,42 לאוו ןַאמשיפ

 יש
2: 

 שט5 1, 880, 840,

 479 (ןַאיצנעוװס ןופ) ןַאמשופ}

 ,848-848 ,841-829 עקמורפ יקצינטָאלּפ
7, 882, 988, 204, 305 

 5846 הנח וקצינטָאלּפ

 176 ןַאלּפ רעשיטסַאלּפ
 950 ,,948 .224 ןושרג רעכַאמרעדולּפ
 949 ךעלטעלבנולפ
 8852 רעשוולפ
 999 ,209 ,247 ,981 חסּפ
 301-290 ,108 קוכוסּפ
 898 .ַאורַאמ ַאקצעדעּפ
 868 ,889 לאלצב יקסווָאכוטעּפ
 49 ,42 לאומש יקסווָאכוטעּפ
 898 .(.פָארּפ) שמיוועסורטעּפ
 409 (.צ ..ק) .ַארָאשטעּפ
 590 לבייל ןַאמדלעפ
 898 ןַאמדלעפ
 208 לאיהי ןַאמדלעפ
 99 (.פָאְרּפ) רַאשטלעפ
 202 סרעשדלעפ
 984 ,9998 ,999 .א רעקסעפ
 478 ,499 ,896 ,898 (החּפשמ) ווָאּפוענעפ
 991 ,907 ר"ד .קלא טנעמַאגרעּפ
 991 ר"ד .המלש טנעמַאגרעפ
 , 2851 .טנעמצנרעּפ
 989 ברה רתלַא ווָאלרעּכ
 818 עטוג ונָאלרעּפ
 295 ןַאמלרעּפ
 480 ר"ד .ה ןַאמלרעּפ
 989 .,848 .האל ןיוטשלרעּפ
 991 ר"ד סקעלַא :יקואווערעפ
 9981 (וורפ) ר"ד .אקזאווערעּפ
 991 ר"ד ןבואר יקזאווערעּפ
 101 100 עטרַאק-ןטקודָארּפ
 177 ,179 ,145 עיצקודָארּפ
 819 ,296 (.וודַא) ?ישטמיאָארפ
 09 ,998 ,01 עץיצַאקָאװָארּפ
 458 ,901 ,988 ָאטעג ןיא יורפ
 480 עילָאיל ענּכורפ
 145 טַאר רעלענָאיסעּפָארּפ
 844 רַאיַאמ טכורפ
 א 827 וורפ טכורפ
 291 ןיקמורפ

 991 ר"ד ללה םייח דירפ
 578 ,171 ;71 ,48 ,40 .שוניא לָאטַאנַא דירפ

144 
 988 ,42 ,41 ברה לאומש דירפ -

 147 .שוניא ןַאמדירפ
 ,891 ,970 ,807 ,889 ,946 עירָאב ןַאמדירפ

8 4329, 458, 477, 480 
 478 היהב ןאמדירפ
 804 םויח ןַאמדירפ .

 477 עדיורפ
 105 ןעיירעזורפ
 819 חנ יקצולורּפ
 45 .וודַא סורָאב סנרּפ
 808 ,271 ,949 ,914 ,241 ,240 סעימערּפ
 ,488-499 ,101-998 ,244 ,287 ,207 .ָאּפיפ

38, 4058, 460, 474, 418, /41- 
0, 485 

 891 .ר.פ.פ

 ,944 ,241 ,940 ,988 ,980-993 .ל .ו-ץרּפ

9 998, 281, 287, 401 

 987 (לגניי ַא) ץרַּפ
 (ץולחה עז) ריעצה ץולחה טייהיירפ
 809 ןַאי יקסלַאוװעשזרּפ

211 

 יי



 .ִצ
 876 ,927 ץרּפ רעזנוצ
 876 ,257 ץרּפ רעזנוצ
 991 רתכא סיזרעקוצ
 599 ,1 ,884 (קעטנַא) קחצי ןַאמרעקוצ
 991 ר"ד השמ ןַאמטרעקוצ
 315 סרעניוגיצ
 .888 ,177 ךיק עשיטסינויצ
 969 .,201-,209 .ר"ד .גרעבמוצ
 187 ןרעמיצ
 ,98 והיעשי םוטַאניצנוצ

208 
 898 ףעזוי יקצילעצ
 418 ַאלעפ ןוא ןתנ ,םהרבא קינלעצ
 40 ךלעצ
 559 ,998 עינַאפ לעמעצ
 889 ,998 והימרי לעמעצ
 241 רוונעצ
 810 .,9 גינעפנעצ
 912 ,209 תנפצ
 ,806 יבצ שט:יוועלעּפעצ

,884 ,936 ,07 ,1 

430 ,7 

 102 ,160 ןוװיטַארעּפָאָאק
 ,287 ,984 ,989-980 ,2241 קילעו קינשטַאבַאק

1, 246, /24, 803-399, 401, 450 
 8064 ;991 ר"ד ןַאגַאק

 419 ןַאגַאק
 981 (טסיטרַא) שידק
 991 ר"ד יצַארָאה יקסרַאװָאק
 991 ַארַאלק יקסרַאװָאק
 284 .מ ַאקסרַאװָאק
 400 ,981 קחצי יקסלַאװָאק
 36 ,819 ,8214 ,0 6 ָאטעג רענווָאק
 ,317 ,811 ,810 (עיצקַא) רַאנָאּפ-ענװָאק

0., 4958 437, 408 
 ,046 ,882 ,244 ,297 אבא רענוװָאק
58, 866, 479, 
0, 4414, 408 

 480 ,387 ,886 ,888 לַאבוֿמ רענווָאק
 480 עשַאי רענווָאק
 889 ,850 ,241 .840 לעװָאק
 -840 ,849 ,842-840 עינָאול יקסדָארביזָאק

4, 801. 9004,, 305 : 
 845 לארשי ךושזָאק
 901 קָאטָאק
 986 ,988 ,984 לרעמש ֹוקסנוגרעשטַאק

9, 277, 289, 890, 401 
 ,108 ,109 ,87 ,86 ר"ד רעב רענדָאלָאק

8, 210, 291, 944 
 991 ר"ד שטיוװָאנַאמלַאק
 ,106 ,64 שריה קילעז שמיוװָאנַאטלַאק

0, 2413, 320, 544, 846, /84, 
0, 852 

 42 ,41 ,29 ַארדנעלַאק
 1 479 ,479 ,892 השמ םיוהכלַאק
 | 448-446 תוירחא עוויטקעלָאק

 קאָזלאָוואַ-רודאַ  491
 441 ,440 ,451 יקסװָאלזָאק
 902 רעבמַאק
 ,207 ,78 ויטרַאּפ עשיטסינומָאק ,ןטסינומָאק

7, 878, 878-876, 899, 455 
 878 רעכַאמרעמַאק
 .489 ,276 ,369 ?ףמַאק ,
 44 ,49 .ודַא סחנּפ ןָאק

212 

,52 

,7 

-238 
,999 

,490 ,401 ,280-:981 ,5 

 1 שטיווָארָאטנַאק

 ןַאלּפַאק .

 .985-,289 ;מ ןַאגרוק .!

 ןמ 1 יה ,719 ר"ד .א שטיווָארָאשנַאק
 וי . 807 ,406 המלש שטיוָארָאטנַאק
 1 991 ר"ד והילא יקסכוינָאק
 207 ,184 רעדניק ןופ עיצַאטלוסנָאק
 894 שטיוװָארָאטנַאק

 יי 589 ,888 ןימַאלוגער-ספמַאק
 0 21 ,189 398 ןרעגַאל- -עיצַארטנעצנָאק

 ר 966 .,201 - ,עטספ ,29ד - עטפ8 06
 / 499 ,480 ,171 ,876 ,5כ2 ,821 ,1

 רע - 980 ,984 ,940 ,284 ,114 ןטרעצנָאק
 2 2 241 ,940 ןסרוקנָאק
 אטא 990 ,911 ,197 ר"ד יקפווענעשטסָאק
 א - .. .988 ּברה קיויוא יקסווָאקישטסָאק
 יאשע 809 סאק
 490 השמ רעלטָאק
 2 988 ברה רעוייל ןַאלּפַאק
 / - - 8906911 ,214 ר"ד רעדנַאסקעלַא ןַאלּפַאק
 יט = 991 (רעטסעוושנקנַארק) ןַאלּפַאק
 2 7 * * ,881 ,816 ,8785 ,298 ,294 ֿבקעי א
 יא 489 ,480- 9

 993 עדיא שטיווָאנַאלּפַאק
 ,186 יקסנַאלּפַאק- ןַאלּפַאק

249 : 
 :: 994 עלכימ ןַאלּפַאק

 592 .ףסוי
 ,8 ,804 ,884 ,281 לאומש וקסנילּפַאק

199 
 864 הרש יקסנילּפַאק
 991 ר"ד' שטיווָאלעּפאק
 5867 ,866 ,249 עקשזור קַאשטרָאק
 389 רעמיאַארַאק
 991 ר"ד יקסווָאנרַאק
 579 ווָאקאילבאראק
 - 9005 ,289 ,9209 ברה קחצי סקינראק
 א 397 .פָארּפ ןיוואסראק
 : 988 ברה השמ ץילעראק
 ק 998 ,989 ,947 ,994 סעקניפרַאק
 עי ר 98 ,01 הרש שטיוװָאלעּפאק
 עא 44 ,45 .וודַא וָאסלענעצַאק
 172 קושַאק
 479 עקרוש ןעגיובנעצַאק
 991 ,908 ר"ד עינָאס וָאסלענעצאק
 587 קחצ' ןָאסלענעצַאק
 545 ,557 דחואמה ץובק
 188 םיצובק
 201 שידק
 168 ,155 סרערעקנעמיוק
 8035-889 קחצי ןַאמפיוק
 201-299 ,144 ,143 ויעוו-רוטלוק
 0 ענעמוקעגמוא רעוט- -רומלוק
 991 םירפא סעקלוק
 אל 288 ,989 א יקסנַאוּפמוק
 א 6 402 (יצ 3 ַאדנוק
 : 450 'יקסינוק
 954 .שוניא לארשי יקצינוק
 4 284-938 טסנוק
 טא 477 דוד עקסוק
 יי ראי ו ' 899 ןיטסוק
 508 גרעברעּפוק
 | 289 לחּּר גרעברעּפוק
 7 : 480 עלומ יקצירוק
 עי יא : 499 ץענערוק

 : ,88/ ,244 ,9פ



 טי
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 ."הפז יז לי = יד

 . 298 ,292 .ז ןַאגרנק
 570 ,9908 ,2סט הדוהי וקסנושוק
 589 ,291 ר"ד לדוי שטיוועלעשוק
 409 (.צ .ק) ילָאיוװיק
 481 ,419 ,415 ,440 ,818 לעטיק
 402 דלַאוװרעזייק
 ,898 ,208 ,280 ,298 ,909 ,96 ?םולייק,

 406 ,490 ,489 ,481 ,4179 2474 ,{7פ
 980 ,180 ,175 ,177 ןכיק
 801-998 ,217 ,999 ,,911 ,166 רעדניק
 917 ,215 ,208 ,207 ,79 טכוופיוא-רעדניק
 296 .,,206 רענטמרעג-רעדניק
 909 ,208 ןטאטשראוו-רעדניק
 971 ,901 ,998 ,284 ,917' ,113 בולק-רעדניק
 399 םיובנעשריק
 ,418 ,874 ,800 ,271 ,960 ,כספ  ַאגָאָאלק

8, 192, 495 
 990 (דיגמ) סָאלק
 72 ןויולק
 994 לחר ןוח-רעזיולק
 224 רעניילק
 988 ,989 הפי-ץַאלּפנוילק
 47 .שוניא וָאנַאבעלק
 951 עניב טסנוקניילק
 881 ,246 קצעלק

 921 ץדיַאניז ןָאסלעװ
 871 ,370 ,889 לארשי רענּפמעק
 4415 ,899 ,804 ,307 ,200 עקטיוו רענּפמעק
 476 ,419 ענעק
 989 ברה ָאבא השמ לעסעק
 499 (.צ .ק) ַאװָאפסרעק
 ,991 ,211 ,209 ,78 ,07 סרעטסעוושנקנַארּק

8, 306 
 44 ,493 ענסַארק
 891 עקלָאט יקסונָאקַארק
 ,פ998 ,244 ,248 ,940-288 ןַאטרעה קורק

97, 288, 908, 209, 290, 920, 875, 814, 
101 

 48 ,42 רעזייל קורק
 491 טערַאזַאלסגירק
 981 (טסיטרַא) רעמערק
 574 ,878 ,200 ּופַאּפ רעמערק
 09 .ררעמערק
 487 ייצילָאּפ-לַאנימירק
 444 ,119 יקסװָאשזירק
 921 ר"ד לעבַא יקסנַאימעשזרק

3 

 989 ,941 ,924 עינוב שטיווָאניבַאר
 42 שטווװָאנובַאר
 859 ר"ד לאומש שטיווָאניּבַאר
 480 קענַאמ שטיוועזדאר
 עפב ,פספ .א אואר
 476 ווָאזָאר
 880 ,140 ,133-126 ,80 ,78 ןענווש עזָאר
 478 ,807,/430 ,860 עיסעצ גרעבנעזָאר
 ףפ9 ,897 ,890 ,810 בַאמש גרעבנעזָאר
 878 ַאננַא לַאטנעזָאר
 991 ר"ד דערפלַא טילבנעזָאר
 ,977 ,956 ,9359 ,980 ,198 בייל לַאטנעזָאר

0, 281, 456 
 981 ,280 עלהיה לַאטנעזָאר
 475 ,429 ,807 ,866 שריה שטיוװָאנָאזָאר
 478 לארשי ןיזאר

 291 םיובטָאר
 902 .שזניא רענטַאר
 898 ערימ קינלַאר
 9924 ר"ד רעדנַאסקעלַא סָאר
 249 ןירָאטקעטיברַא ,םָאר

 991 ר"ד לַאכומ םָאר
 458 ,151 ַאקמאר
 221 ,209 ,72 ּרד יִהָאגירג ןאר
 481 ,4170 ,479 ַאסָאר
 991י ר"ד קירנעה דלָאסַאר
 ןוא רעטָאפ ,ןיקסַאר

6, 980. 401 
 397 םייח רעצאר
 203 הנשה שאר
 4180 ,898 ,884 ,899 עקשַאו ףַאר
 480 עקמאט לשאר
 991 ר"ד ןָאעל םעקשאר

 ןשהה .,2980 2224 ךוו

 208-984 ,214 ,258 ,2כט2 ,124 ,51 םינבר
 818 .וװְדַא ווָאשַאבור
 408 םייה ווָאשַאבור
 סספ 291,  ַארַאד ןיבור
 308 ,289 ,289 ,פפ האל יקצינדור
 479 עקדוי השמ יקצינדור
 ,41/8 ,4177 ,491 ,890 עשטשוּפ רעקצינדור

9 4809 
 9298 ץיורק רעטיור
 80 ,79 ,78 לביב-סטעברַא רעטיור
 294 (רעגניז) 'וקסנישוור
 327 סַאקסואַאקטור
 989 ,981 לאיתוקי גרעבנעטור
 980 ,991 ר"ד קחצי קינשמור

 998 ,289 דניקוויר
 991 ר"ה ןָאעל דניקוויר
 274 ,248 םהרבא ןיזייר

 288 (יורפ) ןיזייר
 808-880 ,244 בקעי רעפייר
 ,940 ,889 ר"ד לאונמע םולבלעגניר
 578 ,921 ר"ד קינשטור
 8604 םייח רענדור
 489 ,891 ןס': דרַאבטיור
 128 ברה והילא ווָאנַאמור
 899 ,901 קעטאנ גניר
 456 ,483 ,490 עגיר
 371-809 ,809 ,71 ןטסינָאיזיװער
 478 קינזער
 ,008 ,,844 ,342 ,889 ,2460 ןסינ קינזער

,400 ,111 ,143 ,886 ,389 ,881 ,873 ,9 
479 

 ולתפנ 221 ר"ד קינזער
 221 ר"ד עידַאנ קינזער
 221 ר"ד סעכער
 (טסיטנעד) סעבער
 ,234 עינָאס .קיטכער
 884 .ףלָאוו יקסווער
 ,1859 ןעמעלּבָארּפ עזע'יגילער

 899 ,288 ,988 ,2ם9 ,6

 900 רַאנימעס רעזעיגילער
 290 ךיל עועיגילער
 908 ןלוש עועיגילער
 200 טַאר רעועיגילער
 091 ר"ד ּוקסלַאגימער
 ,179 ,178 ,156 ,144 ןענַארָאטסער
 947 ,287 ,144 ,148 ןטַארעפער

201 
249 

2811 ,0 
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 טג1 ה"ד יקסנַאשער
 ,478 ,450 ,437 ,486 ,250 ,208 ,184 עשער

 ָ 47ט

 .ש

 ר"ד עוָאר  ַאקסנָארְװוַאג דַאבַאש
7, +207, 208, 910, 914, 991 

 44 ,49 הסוי דַאבַאש
 ,4/ ר"ד חמצ דַאבַאש
 177 הרפש דַאבַאש
 258 תרַאמ לַאגַאש

 ,ךפ ,48

 8 ,214 ,190 ,ך7

 991 םירמ יקסווָאדַאש
 988 היעשי יקסווַאדַאש
 991 ר"ד יקסווָאדַאש
 981 סקַאמ יקסווָאדַאש
 991 ,,ךפ ר"ד לאפר יקסווָאדַאש
 946 ,845 ,224 ַאטעג רעלװַאש
 559 .,פָארּפ לַאטפַאש

 869 ,259 לארשי ריפַאש
 540 ָארוּפַאש
 9959 ,981 עמיפ ָאריּפַאש
 98 1 עינעג ָאריּפַאש
 989 ןועמש ָאריּפַאש
 915 ,204 ,208 ,128 ,07 ר"ד .ןטלק ָאְריִּפַאְש

291 
 918 ַאירַאמ  ָאְריּפַאש
 490 קיסול ָאריּפַאש
 480 ,478 לאומש  ָאריּפַאש
 'ׂ 480 (בצק) ָאריּפַאש
 478 ַאיסער  ָאריּפַאש
 508 ,889 ץַאש
 989 ,945 המלש ףרַאש
 498 קאש
 908 ,247 תועובש
 991 ,150 תבש
 489 ,496 ןַאיצנעוװװש
 478 בוש
 980 ,44 ,48 ברה בוש
 5841 ,240 לדנייש ץרַאוװש
 918 ,908 ,206 ,209 ,201 טפַאשרעגנַאווש
 816 ,201 ,1288 ,20 ,44 ,21 גרעבנענייווש

 971 ,265 ,988-999 ,916 ,148 ,79 ןועוו-לוש פ9פ
 ,ך9 (טקנוּפ) רעטנעצ רעשיניצידעמ-לוש

8, 2806 213-208, 217, 289, 849, 880, 
1 96 4595 * , 

 997 עשורג רוש
 478 ,990 ,909 קענַאי שטיווָאמוש
 478 ,890 ,908 תרמצ שטיוװָאמוש
 409 ,204 ,8984 .091 הורחש
 886 (דניק) הירהש
 881 "!!צשָאנלָאװ רַאדנַאטש ,
 997 סאואוי סַאקסוַאקַאטש
 ,809 ,998 ,180 ,1258 ,19 (.צ .ק) ףָאהטוטש

8, 371, 878, 499 
 991 ר"ד רעיוהנויטש
 991 ר"ד םהרדּבא ןַאמנייטש
 998 .זיוהנויטש
 179 ,171 ןרעיוטש
 904 ,189 טייקכעלברעטש
 409 (.צ .ק) ףָאהנעפארטש
 8128-018 ןפָארטש
 889 סיורטש !

 89-80 ,78 ,74 ,78 ,20 ןענייש
 587 ,940 ,138 (ַאיליא) לאיחי םיובנייש

214 

 871 לאייוע ןיקסעש

 45 יקצינלָאקש -

 יי ,08-88 - 881 ,םח8 ,804 2 ,70 1
 לא 480 ,0 ,442 ,92

 יא 109 ,8 (טסיצילָאּפ) ןייש
 יי א שי 2 564 עקמוש ןייטש
 : - / 3148 ,869 ,898 קענַאי לוטש
 יש ,8 ,460 ,264-250 ,241 עוסעּפ םיוּבנייש

 478 ,44ס
 1 ,4 ,85 ר"ד באז-ףלָאװ יקסילעמיש
 7 4 עוָאלנ ייש

 לא / 808 ,889 השמ יקסילעמיש
 לי צ : 5853 ,882 .ש לעמיש
 יא ,,ם97 ,890 ,811-807 ,257 ַאננַא עטיַאמיש

 הע :148 0
 : 480 םייח ןַאמגַאלש
 = 958 םהרבא יקסנָאלש
 יא : 499 קאלש
 | | .989 ,249 ,241 ,242 ,240 ,288 םכילע-םולש
 27 א | 991 וטעב גרעבסָאלש
 .ש 508 ןתנ גרעבסָאלש
 3 ,981 ,897- 7 ָאטעג וצ .ָאמעג ןופ םיחילש

 2 שא 280
 אי 108-108 ,1128 לגומש
 יב 991 ,,197 ר"ד שטיוװָאקשומש
 ר עב 298 הרות-תחמש
 טא א 540 ,986 ,952 ןָאטנַא דימש
 "עי טאב 994'ר993 עמיס טומש
 6 480 (רערעקנעמיוק) עקבייל ערעמש
 לע 984 ןמלז רואינש
 : א . 267 ,98 ,87 לאלצב יכדרמ רעדיינש
 489 ,,289 ,98 ,87 ,90 ,29 קָאשוּפינש

 אי :

 5 " 60 ,841 ,239 ,889 הרמת ןַאמרעדיינש
 = א א עא 500 ,864 ,201-,םכ/ .8906 ,98

 ר שש 904 תודוהי רעדיינש
 478 קעטול רעדיונש
 991 ריזִד הכרב רעקנעש
 טי 480 ,870 עיראב רעדיינש
 א טא : 479 עשַאמ רעדיינש
 6 / ,987 ,954 ,291 ,250 ,298 ,294 בייל =

 א 0 ,308- 8989 ,890 ,980 ,247-244 9
 רע : קעז ר"ה ןַאמרעש
 / 988 ,99 ,948 ,280 ,958 בקעי רעש
 7 אה טא 991 (רעטסעוושנקנַארק) רעש
 : 991 (רעשדלעפ) -רעש
 א : 8 ,104 ,908 ,72 ,28 ,40 ,89 לָאטיּפש

 : יי 00 ,102 8 ,200-901 ,100 ,1
 6 דא 16

 יא אב יי ּו 409 (.צ .ק) עװליּפש

 ראש אפ ,477 ,878 ,845 לרעב יקסווענשרעש
 א א 0 490 עקימכעט סערעש
 2 188 בייל רעצעזטפירש
 הא 16 ,,578 4870 ,878 עוָאר ץכ-יקסווענשרעש

 ר עי 480 ,47
 158 .שוניא רעביירש

 147 םייח וָקצונלָאקש

 .ת
 1: 909 ,901 םיליהת

 22 ,249 ,240 ,288 ,282 ,998 ךנת ,0 ,4
 עא א : 494 ,0

 62 = יי ! .991 תוליפת
 ר ! .'998 םותינעת
 / 8 ,6 08 ,1 201 ,1080 ,2 .הסיפת
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 ןטנוא ןופ

 ןביוא ןופ

1 // 

 / זז

 ןטנוא ןופ
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 (8 :טלעפ הדוש רעטצעל רעד
 ןרָאוװעג טכַאמעג ןענעז ,ןרעלעק עֶכעלטְסּירק טימ ךיז ןצענערג סָאװ ,ןעגנונ
 ברוד

 :טלעפ ןביוא ןֹופ הרוש .רעטרעפ רעד ךָאנ
 ןגעלפ ,רעזייה-ָאטעג יד טימ טצענערגעג ןבָאה סָאװ

 .ןטקודָארּפ טימ רעלקעפ שיוטסיוא ןשירחסמ |

 .ןעג

 ןופ ןוא -

 םיתועט עטקרעמַאב

 : טקורדעג

 1011 ילוי ןט125 םעד

 יקסנעודָארג .ש

 1041 רוּפכ-םוי

 -עג יד ןופ געט יוד ןיא
 ןענייש על

 1947 רעבַאטקָא 4

 יד ןופ געט יד ןיא 1
 ןענייש עזָאר

 12 הוב 2

 ;,97 ,99 ,19) סַאג עשטיוד
9 81, 86) 

 6 5- סַאג ןטילעמרַאק

 60 ,40 סַאג ןושַארטס

 ,רעזייה עכעל
 קיטייזונגעק ןופ געוו ןיא ןעילפ ןרעיוט

 ָאריּפש ןמלק ר"ד ןביוא ןופ 12

 -לעמוש ףלָאװ- באו ר"ד ש 14
 וקס

 -ספליה רענליוו ןיא ןטנוא ןופ :

 טעטימָאק
 ןבואר יקלאווערעּפ ןביוא ןופ 16

 טעמטעה נא קא 6

 קסניריצ-עדַארג  ןטנוא ןופ 9
 וקסנַא 2 א יצ ןטנוא ןופ 2

 ָאטעג רענלעוו ןיא יה 1

 -ַאב-ןמָאירטַאּפ .רעשידי ,, ? 0
 גנוגעוו

 ןַאמעועש רָאסעּפָארּפ |,} , 0

 -דנַאטשרעדאוו רעד ןופ ןביוא ןופ פפ
 גנוגעווַאב :

 ןַארַאז אנבש טימ 5 ,

 97 דנַאב ,רעטעלב-ָאוװיי ןטנוא ןוֿפ 1
 1940 ,6 רעמונ

 (28 שטיווָאנאזאר ןביוא ןופ 1ּפ

 ןילַאגָאר יבצ (24 ןטנוא ןופ 10

 -רענַאזיטרַאּפ יד .20 ןביוא ןופ 1
 גנוגעווַאב '

 טסיואפ קענאי ןטנוא ןופ ! 11

 ץלָאהנעּפיד עקצימ ;- ;- ;., 13

 ָאטעג ןיא גָאט ַא .21 ןביוא ןופ 1

 לירּפַא 29 ןביוא ןופ 11

 וד ןיא -- סרעלעק

 : ןייז ףרַאד

 1941 ילוי 19 םעד

 וקסנעזדָארג .י .א

 1941 רוּפכ םוי 2

 = ןנייש עלעג יד ןּופ געט יד ןיא 4

 1941 רעבָאטקַא רעט4

 ןענויש עוָאר יד ןופ געט יד ןיא 9

 44 ןוב 2 ןופ;ןוא

 ,27 ,פ2 ,22 ,91 ,19) סַאג עשפייד
319 98) 

 8 סַאג ןטילעמרַאק

 ,0 ,4 סַאג ןושארטּפ

 -וואוו-ָאטעג יד ןופ ןרעלעק
 -רעכעל

 -טסורק ןופ -- ןענַא א ַאב ןוא סרעטסנעפ (9

 -ַאטעג יד רעביא

 ָאריּפַאש ןמלק ר"ד

 יקסילעמוש ףלָאװ .באז ר"ד

 טעֶטימָאק-ספליה ןכעלטּפַאשלעזעג ןיא

 יקזאווערעפ

 סעכער

 עמורפ שיּפּפעלק-עדַארג

 וקסנַאלּפַאק ןַאלּפַאק .ד

 ָאמעג רענליוו ןיא

 גנוגעווַאב-רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 ןבואר

 ןַאמעזעס רָאסעּפָארּפ

 גנוגעווַאב-דנַאטשרעדיוו רעד ןופ}

 ןַאגַאז אנכש טימ

 ,8 רעמונ ,27 דנַאב ,רעטעלבגָאװויי
140 

 ןוא (29 שטיװָאנַאזָאר
 (24 ןילַאגָאר

 ןילאגאר קחֹצי (4

 גנוגעווַאב-רענַאויטרַאּפ יד .1

 קחצי

 טסוַאפ קענַאי

 ץלָאהנעּפיל עקצימ

 ָאטעג ןיא גָאט ַא .ס2

 לירּפַא 0

15 



 רכטקט ןכלעז ןנפ

 !ך צג שיריצ ד

 .1940 זירַאּפ ,"עוָא , גַאלרַאפ ."טנליוװ-ָאטצנ ןיא טנוזצנ ןראפ ףמַאק;

 .1046 ביבא-לת .("םייאופר םיפד ,) שיאערבעה ןיא

 .(1946 ווענעשז) ?עזָא, גַאלרַאפ ,גנוצעזרעביא רעשיזיוצנַארפ ןיא

 ;.ק זיר ד יון .א יד יז. טובה ם-יצ גיס

 ."םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא אטילד םילשורי , ןופ גנוצעזרעביא עשיאערבעה

 עקל ה ד-םנ צ טיי ריג עג צ+ ט רע וו יס

 .(ןעייסע ןופ גנולמַאז) "םצנעמוקפנקירוצ ַא ןופ תובשחמ;
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